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Aula 01

Morfologia

A morfologia está agrupada em dez classes, denominadas classes de palavras ou classes 
gramaticais. 

São elas: Substantivo, Artigo, Adjetivo, Numeral, Pronome, Verbo, Advérbio, Preposição, 
Conjunção e Interjeição.

1. Substantivo (nome)

Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras 
variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos 
também nomeiam:

 • lugares: Brasil, Rio de Janeiro...
 • sentimentos: amor, ciúmes ...
 • estados: alegria, fome...
 • qualidades: agilidade, sinceridade...
 • ações: corrida, leitura...

2. Artigo

Artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado 
de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica, ao mesmo tempo, o gênero e o 
número dos substantivos.

Detalhe Zambeliano 1

Substantivação!
Os milhões foram desviados dos cofres públicos.

Os dedicados sempre vencem. 
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Detalhe Zambeliano 2

Artigo facultativo diante de nomes próprios. 
Cláudia não veio. / A Cláudia não veio.

Detalhe Zambeliano 3

Artigo facultativo diante dos pronomes possessivos.

Nossa banca é fácil.

A Nossa banca é fácil.

3. Adjetivo

Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser e se “encaixa” 
diretamente ao lado de um substantivo.

Ex.: O querido médico nunca chega no horário!

O aluno concurseiro estuda com o melhor curso.

Morfossintaxe do Adjetivo:

O adjetivo exerce sempre funções sintáticas relativas aos substantivos, atuando como adjunto 

adnominal ou como predicativo (do sujeito ou do objeto).

Locução adjetiva

Carne de porco (suína).

Curso de tarde (vespertino).

Energia do vento (eólica).

Arsenal de guerra (bélico).
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Detalhe Zambeliano!

Os concurseiros dedicados estudam comigo.

Os concurseiros são dedicados.

4. Pronome

a) Pessoais 

 • a 1ª pessoa: aquele que fala (eu, nós), o locutor;
 • a 2ª pessoa: aquele com quem se fala (tu, vós) o locutário;
 • a 3ª pessoa: aquele de quem se fala (ele, ela, eles, elas), o assunto ou referente.

As palavras EU, TU, ELE, NÓS, VÓS, ELES são pronomes pessoais. São denominados desta forma 
por terem a característica de substituírem os nomes, ou seja, os substantivos.

Note esse exemplo:

Vou imprimir uma apostila da Casa do concurseiro para dar no dia da inscrição da Ana. 

Vou imprimir uma apostila da Casa do concurseiro para dar no dia da inscrição dela. 

Os pronomes pessoais classificam-se em retos e oblíquos, de acordo com a função que 
desempenham na oração.

RETOS: assumem na oração as funções de sujeito ou predicativo do sujeito.

OBLÍQUOS: assumem as funções de complementos, como o objeto direto, o objeto indireto, o 
agente da passiva, o complemento nominal.

Pronomes Pessoais

número pessoa pronomes retos pronomes oblíquos

tônicos átonos

singular
1ª
2ª
3ª

eu
tu

ele, ela

mim, comigo
ti, contigo
si, consigo

me
te

se, o, a, lhe

plural
1ª
2ª
3ª

nós
vós

eles, elas

nós, conosco
vós, convosco

eles, elas, si, consigo

nos
vos

se, os, as, lhe
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“Não sei, apenas me cativou Então, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas. Tu podes ser igual a todos outros no mundo, mas para mim serás único.”

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) – O pequeno príncipe

b) Demonstrativos

   Este, esta, isto – perto do falante.
ESPAÇO   Esse, essa, isso – perto do ouvinte.
   Aquele, aquela, aquilo – longe dos dois.

   Este, esta, isto – presente/futuro. 
TEMPO   Esse, essa, isso – passado breve.
   Aquele, aquela, aquilo – passado distante. 

DISCURSO  Este, esta, isto – vai ser dito. 
   Esse, essa, isso – já foi dito. 

RETOMADA

 • Dudan e Zambeli são dois dos professores da Casa do Concurseiro. Este ensina 

Português; aquele, Matemática.

5. Verbos

As formas nominais do verbo são o gerúndio, infinitivo e particípio. Não apresentam flexão de 
tempo e modo, perdendo desta maneira algumas das características principais dos verbos. 

Tempo e Modo

As marcas de tempo verbal situam o evento do qual se fala com relação ao momento em que 

se fala. Em português, usamos três tempos verbais: presente, passado e futuro.

Os modos verbais, relacionados aos tempos verbais, destinam-se a atribuir expressões 

de certeza, de possibilidade, de hipótese ou de ordem ao nosso discurso. Essas formas são 

indicativo, subjuntivo e imperativo.

O modo indicativo possui seis tempos verbais: presente; pretérito perfeito, pretérito imperfeito 

e pretérito mais-que-perfeito; futuro do presente e futuro do pretérito.

O modo subjuntivo divide-se em três tempos verbais: presente, pretérito imperfeito e futuro.

O modo imperativo apresenta-se no presente e pode ser afirmativo ou negativo.
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6. Advérbio

É a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. 
É a palavra invariável que indica as circunstâncias em que ocorre a ação verbal.

Ela reflete muito sobre acordar cedo! 

Ela nunca pensa muito pouco! 

Ela é muito charmosa. 

O advérbio pode ser representado por duas ou mais palavras: locução adverbial (à direita, 
à esquerda, à frente, à vontade, em vão, por acaso, frente a frente, de maneira alguma, de 
manhã, de súbito, de propósito, de repente...)

 • Lugar: longe, junto, acima, atrás…

 • Tempo: breve, cedo, já, dentro, ainda…

 • Modo: bem, mal, melhor, pior, devagar, (usa, muitas vezes, o sufixo-mente).

 • Negação: não, tampouco, absolutamente…

 • Dúvida: quiçá, talvez, provavelmente, possivelmente…

 • Intensidade: muito, pouco, bastante, mais, demais, tão…

 • Afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente…

Curiosidades importantes!

BASTANTE

Adjetivo = vários, muitos

Advérbio = muito, suficiente 

 • Entregaram bastantes 
problemas nesta 
repartição.

 • Trabalhei bastante. 
 • Tenho bastantes razões 

para estudar na Casa do 
Concurseiro! 

TODO, TODA – qualquer

TODO O , TODA A – inteiro

 • “Todo verbo é livre para 
ser direto ou indireto.”

 • Todo o investimento 
deve ser aplicado nesta 
empresa.

MEIO

Adjetivo = metade

Advérbio = mais ou menos

 • Comprei meio quilo de 
picanha.

 • Isso pesa meia tonelada. 
 • O clima estava meio 

tenso. 
 • Ana estava meio 

chateada
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7. Preposição

Preposição é uma palavra invariável que liga dois elementos da oração, subordinando o 
segundo ao primeiro, ou seja, o regente e o regido.

Regência verbal: Entregamos aos alunos nossas apostilas no site. 

Regência nominal: Somos favoráveis ao debate. 

Zambeli, quais são as preposições?

a – ante – até – após – com – contra – de – desde – em – entre – para – per – perante – 
por – sem – sob – sobre – trás.

As preposições podem indicar várias circunstâncias:

 • Lugar: Estivemos em Londres.

 • Origem: Essas uvas vieram da Argentina.

 • Causa: Ele morreu, por cair de um guindaste.

 • Assunto: Conversamos muito sobre política.

 • Meio: Fui de bicicleta ontem.

 • Posse: O carro é de Edison.

 • Matéria: Comprei pão de leite.

 • Oposição: Corinthians contra Palmeiras.

 • Conteúdo: Esse copo é de vinho.

 • Fim ou finalidade: Ele veio para ficar.

 • Instrumento: Você escreveu a lápis.

 • Companhia: Sairemos com amigos.

 • Modo: nas próximas eleições votarei em branco.

8. Conjunções

Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma 
mesma oração.

As conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas

 • Dudan tropeçou e torceu o pé.

 • Espero que você seja estudiosa.
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No primeiro caso temos duas orações independentes, já que separadamente elas têm sentido 
completo: período é composto por coordenação.

No segundo caso, uma oração depende sintaticamente da outra. O verbo “espero” fica sem 
sentido se não há complemento.

Coordenadas – aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas.

Subordinadas – concessivas, conformativas, causais, consecutivas, comparativas, condicionais, 

temporais, finais, proporcionais.

Curiosidade:
Das conjunções adversativas, “mas” deve ser empregada sempre no início da oração: as 
outras (porém, todavia, contudo, etc.) podem vir no início ou no meio.

Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta.

Ninguém respondeu a pergunta; os alunos, porém, sabiam a resposta

Exercício para fixar!

Classifique a classe gramatical (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, preposição, 
conjunção) das palavras numeradas no texto extraído do jornal Zero Hora.

Ciência mostra que estar só pode trazer benefícios, mas também prejudicar a saúde física e 
mental.

As (1) pessoas preferem sofrer a ficar sozinhas e desconectadas (2), mesmo que por poucos 
minutos. Foi isso (3) que mostrou um recente (4) estudo realizado por pesquisadores (5) da 
Universidade de (6) Virginia, nos Estados Unidos, e publicado este (7) mês na revista científica 
(8) “Science”. Colocados sozinhos em uma sala (9), os voluntários do experimento deveriam 
passar 15 minutos sem fazer(10) nada, longe de seus (11) celulares e qualquer outro estímulo, 
imersos em seus pensamentos. Mas (12), caso quisessem, bastava apertar um botão (13) e 
tomariam um choque (14) elétrico (15). O resultado foi surpreendente: 67% dos homens e 
25% das mulheres, entediados, preferiram as descargas elétricas a ficar sem estímulo nenhum, 
somente (16) na companhia de seus pensamentos. Alguns (17) deles, inclusive, optaram 
pelo “castigo” repetidas vezes. Os (18) líderes do estudo se mostraram surpresos com (19) o 
resultado, que indicou como as pessoas encaram de forma (20) negativa a ideia de estarem em 
contato consigo.
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1) 5) 9) 13) 17)

2) 6) 10) 14) 18)

3) 7) 11) 15) 19)

4) 8) 12) 16) 20)
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Sintaxe da Oração

Frase: É o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação.
Na frase é facultativo o uso do verbo.

Oração: É o enunciado com sentido que se estrutura com base em um verbo.

Período: É a oração composta por um ou mais verbos.

SUJEITO – é o ser da oração ou a quem o verbo se refere e sobre o qual se faz uma declaração. 

Que(m) é quê?

 • “Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro.” (Djavan) 

 • Existem aqui bons alunos, boas apostilas e exemplares professores. 

 • Discutiu-se esse assunto na aula de Português da Casa do Concurseiro. 

Casos especiais

Sujeito indeterminado – quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem 
o predicado da oração se refere. Observe que há uma referência imprecisa ao sujeito. Ocorre: 

a) Com o verbo na 3ª pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado 
anteriormente. 

 • Falaram sobre esse assunto no bar do curso. 

 • “Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão.” (Engenheiros do Hawaii)

b) Com o verbo na 3ª p do singular (VI, VTI, VL) + SE

 • Precisa-se de muita atenção durante a aula. 

 • Dorme-se muito bem neste hotel. 

 • “Fica-se muito louco quando apaixonado.” (Freud)

Aulas 02, 03 e 04
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Inexistente (oração sem sujeito) – ocorre quando há verbos impessoais na oração.

Fenômeno da natureza

 • Venta forte no litoral cearense! 

 • Deve chover nesta madrugada. 

Haver – no sentido de existir, ocorrer, ou indicando tempo decorrido.

 • “Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses.”
 (Rubem Alves)

 • Havia muitas coisas estranhas naquele lugar.

 • Deve haver bons concursos neste mês. 

 • Devem existir bons concursos neste mês.

Fazer – indicando temperatura, fenômeno da natureza, tempo. 

 • Faz 18º C em Porto Alegre hoje. 

 • Deve fazer 40º C amanhã em Recife. 

 • Fez calor ontem na cidade.

 • Faz 3 anos que eu trabalho na Casa do Concurseiro. 

 • Está fazendo 10 meses que nós nos vimos aqui. 

Sujeito Oracional 

 • Estudar para concursos é muito cansativo.

 • É necessário que vocês estudem em casa. 

 • “Parecia que era minha aquela solidão.” (Engenheiros do Hawaii) 
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Transitividade verbal

1. Verbo Intransitivo (VI) – verbo que não exige complemento

 • “O amor antigo vive de si mesmo, não de cultivo alheio ou de presença. Nada exige 
nem pede.” (Drummond)

 • “Meu coração já não bate nem apanha” (Arnaldo Antunes)

2. Verbo Transitivo Direto (VTD) – verbo que precisa de complemento sem preposição.

 • “A Vida Anuncia que renuncia a Morte dentro de Nós”. (Teatro Mágico) 

 • “Por onde andei enquanto você me procurava?” (Nando Reis)

3. Verbo Transitivo Indireto (VTI) – verbo que precisa de complemento com preposição.

 •  “Cuida de mim, enquanto não me esqueço de você” (Teatro Mágico)

 • “Acreditar por um instante em tudo que existe” (Legião)

4. Verbo Transitivo Direto e Indireto (VTDI) – precisa de 2 complementos. (OD e OI)

 • “A Mônica explicava ao Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar.” (Legião)

 • “Plantei uma flor no coração dela, e ela me deu um sorriso trazendo paz.” (Natiruts)

5. Verbo de Ligação (VL) – não indicam ação. Esses verbos fazem a ligação entre 2 termos: o 
sujeito e suas características. Estas características são chamadas de predicativo do sujeito. 

 • “O sonho é a realização de um desejo.” (Freud)

 • Tu estás cansado agora? 

ser, viver, acha, encontrar, fazer, parecer, estar, continuar, ficar, 
permanecer, andar, tornar, virar
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Adjunto adverbial

É o termo da oração que indica uma circunstância (dando ideia de tempo, instrumento, lugar, 
causa, dúvida, modo, intensidade, finalidade, ...). O adjunto adverbial é o termo que modifica o 
sentido de um verbo, de um adjetivo, de um advérbio. 

Advérbio X Adjunto Adverbial 

Hoje ela promete a você uma taça de vinho no restaurante alegremente!

Aposto x Vocativo 

Aposto é um termo acessório da oração que se liga a um substantivo, tal como o adjunto 
adnominal, mas que, no entanto sempre aparecerá com a função de explicá-lo, aparecendo de 
forma isolada por pontuação.

Vocativo é o único termo isolado dentro da oração, pois não se liga ao verbo nem ao nome. 
Não faz parte do sujeito nem do predicado. A função do vocativo é chamar o receptor a que se 
está dirigindo. É marcado por sinal de pontuação.

 • Dudan, o professor de matemática, também sabe muito bem Português!

 • Sempre me disseram duas coisas: estude e divirta-se.

 • “Não chore, meu amor, tudo vai melhorar” (Natiruts)

Adjunto Adnominal

Adjunto adnominal é o termo que caracteriza e/ou define um substantivo. As classes de 
palavras que podem desempenhar a função de adjunto adnominal são adjetivos, artigos, 
pronomes, numerais, locuções adjetivas. Portanto se trata de um termo de valor adjetivo que 
modificara o nome ao qual se refere.

 • Artigo – O preço do arroz subiu

 • Adjetivos – A política empresarial deve ser o grande debate no seminário. 

 • Pronome – Algumas pessoas pediram essas dicas.
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 • Numeral – Dez alunos dedicados fizeram o nosso simulado. 

 • Locução adjetiva – A aula de Português sempre nos emociona muito!

Destaque para concordância verbal 

Regra geral – O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e pessoa. 

 • “A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvi-

mento da civilização humana.” (Freud) .

 • A sala dos professores parece o pátio de uma escola.

Regra Destaque

1. SE

a) Pronome apassivador – o verbo (VTD ou VTDI) concordará com o sujeito passivo.

 • Compraram-se alguns salgadinhos para a festa. 

 • Estuda-se esse assunto na aula.

 • Exigem-se referências do candidato.

 • Emplacam-se os carros novos em três dias.

 • Entregou-se um brinde aos alunos durante o intervalo. 

b) Índice de indeterminação do sujeito – o verbo (VL, VI ou VTI) não terá sujeito claro! 
Terá um sujeito indeterminado.

 • Não se confia em pessoas que não estudam. 

 • Necessita-se, no decorrer do curso, de uma boa revisão. 

 • Assistiu-se a todas as cenas da novela no capítulo final. 
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Complete as frases:

1. É preciso que se _____________ as questões de Português e se ___________ as dicas para 
não ______________ muitas dúvidas. ( faça- façam/ fixe- fixem/ existir – existirem)

2. Não ____________________ gabaritos errados. (poderia haver – poderiam haver)

3. _________________ de questões complicadas. (Trata-se – Tratam-se)

4. Os alunos acreditam que __________outras formas de aprender a matéria, mas sabem que 
__________ algumas exceções. (exista- existam / podem haver- pode haver)

5. _____________ vários meses que não se ______________simulados aqui; 
_______________ alguma coisa acontecendo. (faz- fazem / realiza – realizam / deve haver- 
devem haver)

6. Não ________ emoções que __________uma aprovação. (existe – existem / traduza-
traduzam)

7. __________ problemas durante a prova. (aconteceu – aconteceram) 

8. Quando se __________ de concursos públicos, em que se ____________diplomas 
acadêmicos, não ___________________ tantos inscritos. (trata- tratam / exige- exigem / 
deve haver- devem haver)

9. __________ às 9h a prova, mas quase não_________________ candidatos. (Iniciou-se- 
Iniciaram-se/ havia- haviam)

10. No Facebook, __________ fotos selfs e __________ muitas informações erradas. (publica-
se – publicam-se / compartilha-se – compartilham-se)
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Pronomes Relativos X Transitividade 

A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os 
complementam (objetos diretos e objetos indiretos) ou as circunstâncias (adjuntos adverbiais).

Pronome relativo 

1. QUE:
Retoma pessoas ou coisas. 

 • André Vieira, que me ensinou Constitucional, é uma grande professor!

 • Os arquivos das provas de que preciso estão no meu email. 

 • O colega em que confio é o Dudan. 

2. QUEM:

Só retoma pessoas. Um detalhe importante: sempre antecedido por preposição.

 • A professora em quem tu acreditas pode te ajudar. 

 • O amigo de quem Pedro precisará não está em casa. 

 • O colega a quem encontrei no concurso foi aprovado. 

3. O QUAL:

Existe flexão de gênero e de número: OS QUAIS, A QUAL, O QUAL, AS QUAIS.

 • O chocolate de que gosto está em falta.

 • O chocolate do qual gosto está em falta. 

 • A paixão por que lutarei.

 • A paixão pela qual lutarei.

 • A prova a que me refiro foi anulada.

 • A prova à qual me refiro foi anulada.
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4. CUJO:

Indica uma ideia de posse. Concorda sempre com o ser possuído. 

 • A prova cujo assunto eu não sei será amanhã! 

 • A professora com cuja crítica concordo estava me orientando. 

 • A namorada a cujos pedidos obedeço sempre me abraça forte.

5. ONDE:

Só retoma lugar. Sinônimo de EM QUE. 

 • O país aonde viajarei é perto daqui.

 • O problema em que estou metido pode ser resolvido ainda hoje.

Questões para exemplificar

1. (ESAF – 2012 – Analista Tributário da Receita Federal) 

Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.

A importância da indústria __1__ o país é inegável, __2__seus efeitos multiplicadores, __3__ 
salários que paga, __4__arrecadação de impostos. __5__ ganhar competitividade, a indústria 
necessita de melhoras alheias ao setor, como, por exemplo, uma infraestrutura mais eficiente e 
um sistema tributário mais adequado. __6__, a indústria brasileira também precisa se renovar. 
Processos produtivos desatualizados, deficiências de qualidade e questões gerenciais são 
desafios específicos do setor, que não dependem inteiramente de políticas públicas.

(Editorial, O Globo, 3/8/2012)

a) 1 – Para

2 – por

3 – pelos

4 – pela 

5 – para

6 – Porém

b) 1 – do

2 – de

3 – dos

4 – com a 

5 – Se

6 – Todavia

c) 1 – com

2 – que 

3 – para

4 – na

5 – Quando

6 – Entretanto

d) 1 – no

2 – com

3 – com os

4 – da 

5 – Ao

6 – Mas

e) 1 – em relação ao

2 – dos

3 – por

4 – para a 

5 – Enquanto

6 – No entanto
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2. (ESAF – 2012 –Analista de Finanças e Controle) 

Assinale a opção em que o preenchimento das lacunas do fragmento abaixo preserva a correção 
gramatical e a coerência entre os argumentos do texto.

O principal componente dos juros é a taxa Selic. É referência de custo de captação: ______
(1)_______ em títulos públicos, o depositante não aceitará do banco remuneração muito 
inferior à Selic.

Para o banco, a Selic sinaliza o custo de oportunidade: ________(2)_______ ao Tesouro à taxa 
Selic, só emprestará a terceiros a juros maior, pois maior é o risco.

(Adaptado de Joca Levy, Juros, demagogia e bravatas. 
O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2012)

a) (1) enquanto possa aplicar se. 
 (2) pudesse emprestar.

b) (1) se pudesse aplicar.
 (2) quando pudesse emprestar.

c) (1) caso aplicasse. 
 (2) caso emprestasse.

d) (1) se pode aplicar. 
 (2) se pode emprestar.

e) (1) quando pudesse aplicar.
 (2) enquanto possa emprestar.

3. (ESAF – 2012 –Analista de Finanças e Controle) 

Assinale a opção em que o preenchimento da lacuna com o conectivo abaixo resulta em erro 
gramatical ou incoerência textual no seguinte fragmento. 

A dívida pública brasileira é uma velha herança. ____(A)_____aumentou consideravelmente 
nos anos 80, ____(B)_____ os juros internacionais subiram muito. Mais de 40 países foram 
arrastados pela crise da dívida, a partir de 1982. ____(C)____ seus governos foram capazes de 
reorganizar as contas públicas e de reduzir o peso da dívida. ____(D)____o Brasil continuou 
prisioneiro do endividamento inflado naquele período e, além disso, permitiu o aumento 
de seu peso nos anos seguintes. ____(E)____, a carga tributária brasileira é maior que a de 
todos ou quase todos os países emergentes e até mais pesada que a de algumas economias 
avançadas, como os EUA e o Japão. 

(Adaptado de O Estado de São Paulo, Notas & Informações. 
21 de abril de 2012)

a) Portanto 
b) quando 
c) Porém
d) Mas
e) No entanto 
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4. (ESAF – 2012 – Analista de Comércio Exterior)

Para preservar a coerência e a correção gramatical do texto, assinale a opção que corresponde 
ao termo a que se refere o elemento coesivo constituído pelo pronome “-la” 

A reciprocidade de tratamento é tradicional princípio da liturgia diplomática. Esse pressuposto 
consagrado na relação entre as nações − econômicas e migratórias, entre outras − é 
determinante para estimular o equilíbrio e afastar a tensão na convivência entre os países, 
colaborando para mantê-la em desejável harmonia. É hipocrisia, por exemplo, cobrar de uma 
parceria obediência a normas de bom trato (ou de acolhimento) se o outro lado da fronteira 
não é contemplado com o respeito ao protocolo da civilidade. (O Globo, 26/3/2012)

a) “convivência”
b) “liturgia” 
c) “reciprocidade”
d) “tensão”
e) “hipocrisia”

5. (ESAF – 2010 – Analista – Normas Contábeis e de Auditoria) 

Assinale a opção em que ocorre erro na transcrição e adaptação do texto de Conjuntura 
Econômica, de setembro de 2010 – vol. 64 – nº 9.

O mecanismo de câmbio flutuante, quando acompanhado de razoável mobilidade de 
capitais, provê um meio automático através do qual o equilíbrio se configura(a). Elevações 
de consumo ou investimento da parte de residentes geram pequenas elevações de juros que 
majoram a entrada de capitais externos, desta forma valorizando(b) a moeda doméstica. Tal 
valorização reduz as exportações e aumenta as importações, meio pelos quais(c) se compensa, 
liquidamente, a preços possivelmente constantes, o acréscimo inicial de procura por bens e 
serviços provocado por possíveis expansões de absorção interna. Tudo pode ocorrer muito 
bem até o ponto em que(d) os déficits na conta corrente do balanço de pagamentos passem(e) 
a gerar um montante do passivo externo líquido do país, que dá início a um processo de 
desconfiança dos provedores de crédito líquido em moeda estrangeira. Quando isso ocorre, há 
uma necessidade de reverter tais déficits, configurando, em última instância, que o sucesso no 
combate à inflação no período inicial pode ter significado, em boa parte, uma transferência de 
problemas para o futuro.

a) a
b) b
c) c
d) d
e) e

Gabarito: 1. A 2. D 3. A 4. A 5. C
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Pontuação

Emprego da Vírgula

Na ordem direta da oração (sujeito + verbo + complemento(s) + adjunto adverbial), NÃO use 
vírgula entre os termos. Isso só ocorrerá ao deslocarem-se o predicativo ou o adjunto adverbial.

 • Meu professor do curso entregou as apostilas aos alunos nesta semana. 

 • Meu professor do curso entregou aos alunos as apostilas nesta semana. 

Dica Zambeliana:
Não se separam por vírgula:

 • Predicado de sujeito = Bastam, algumas gotas do produto!

 • Objeto de verbo = Entregamos, ao grupo, algumas questões.

 • Adjunto adnominal de nome = A prova, de Informática, está comentada no site!

Entre os termos da oração

1. Para separar itens de uma série. (Enumeração) 

 • A nossa empresa está contratando engenheiros, economistas, professores. 

 • Precisa-se de bons políticos, de ótimos professores e de excelentes médicos. 

2. Para assinalar supressão de um verbo.

 • “Os tristes acham que o vento geme; os alegres, que ele canta.” (Veríssimo) 

Aulas 05
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3. Para separar o adjunto adverbial deslocado.

 • Lá no sertão, as noites são escuras e perigosas. 

 • “Ontem à noite, eu conheci uma guria, que eu já conhecia” (Engenheiros do Hawaii)

 • Os alunos, muitas vezes, esquecem a matéria.

Obs.: Se o adjunto adverbial for pequeno, a utilização da vírgula não é necessária, a 
não ser que se queira enfatizar a informação nele contida.

 • “Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito.” (Jota Quest)

4. Para separar o aposto.

 • Há duas questões certas na tua prova: crase e pontuação. 

 • Dudan, ex-integrante do grupo, tornou-se um excelente professor.

5. Para separar o vocativo.

 • “Meu amor, não fale comigo, sou teu inimigo um dia.” (O quinto) 

6. Para separar expressões explicativas, retificativas, continuativas, conclusivas ou enfáticas 
(aliás, além disso, com efeito, enfim, isto é, em suma, ou seja, ou melhor, por exemplo, etc).

 • Os alunos, por exemplo, reclamam quando é feriado!

 • Eu irei à aula amanhã, isto é, se não for feriado, claro!

 • Falar ao celular na aula é, em suma, manifestação de falta de respeito.
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Entre as orações

1. para separar orações coordenadas assindéticas.

 • ”Não me falta cadeira, não me falta sofá, só falta você sentada na sala, só falta você 
estar.” (Arnaldo Antunes)

 • “Diga a verdade, doa a quem doer, doe sangue e me dê seu telefone.” (Engenheiros do 
Hawaii) 

2. As orações coordenadas devem sempre ser separadas por vírgula. Orações coordenadas 
são as que indicam adição (e, nem, mas também), alternância (ou, ou ... ou, ora ... ora), 
adversidade (mas, porém, contudo...), conclusão (logo, portanto...) e explicação (porque, 
pois). 

 • Estudar para concursos é coisa sérias, entretanto as pessoas, muitas vezes, levam na 
brincadeira. 

 • Sempre fui assim, portanto não vou mudar.

3. para separar orações coordenadas sindéticas ligadas por “e”, desde que os sujeitos sejam 
diferentes.

 • Ela irá no primeiro avião, e seus filhos devem ir no próximo. 

 • Os sentimentos podem mudar com o tempo e as pessoas não entendem isso! 

4. para separar orações adverbiais, especialmente quando forem longas.

 • Em determinado momento, todos se retiraram, apesar de não terem terminado a 
prova. 

 • Saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. 

5. para separar orações adverbiais antepostas à principal ou intercaladas, tanto desenvolvidas 
quanto reduzidas.

 • Como queria deixar de ser solteira, estudava com afinco.

 • Começaremos, assim que chegarem os funcionários, a trabalhar. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br30

6. Orações Subordinadas Adjetivas

Podem ser:

a) Restritivas – delimitam o sentido do substantivo antecedente (sem vírgula). Encerram uma 
qualidade que não é inerente ao substantivo. 

 • O verão que passou foi bom para todos. 

 • As questões que envolvem gramática devem ser revisadas sempre. 

 • Os homens que não buscam o diálogo possuem muitos conflitos em casa.

b) Explicativas – explicações ou afirmações adicionais ao antecedente já definido plenamente 
(com vírgula). Encerram uma qualidade inerente ao substantivo. 

 • A telefonia móvel, que facilitou a vida do homem moderno, provocou também 

situações constrangedoras.

 • O verão, que é uma estação do ano, terminou. 

 • As mulheres, que são sensíveis, sofrem pela falta de diálogo.

Emprego do Ponto-e-Vírgula

1. para separar orações que contenham várias enumerações já separadas por vírgula ou que 
encerrem comparações e contrastes.

 • Durante a aula do Edgar, estudou-se largamente as taxas de juros; na aula do Zambeli, 

os alunos aprenderam que essas taxas eram com “x”.

 • O Brasil tem imensas potencialidades; não sabe aproveitá-las. 

2. para separar orações em que as conjunções adversativas ou conclusivas estejam deslocadas.

 • A crítica dos outros merece atenção; não devemos, porém, dar a ela importância 
demasiada. 

 • Vamos terminar este namoro; considere-se, portanto, livre deste compromisso.
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3. para alongar a pausa de conjunções adversativas (mas, porém, contudo, todavia, entretanto, 
etc.) , substituindo, assim, a vírgula.

 • Gostaria de estudar hoje; todavia, só chegarei perto dos livros amanhã.

Emprego dos Dois-Pontos

1. para anunciar uma citação.

 • Já dizia Freud: “Poderíamos ser melhores, se não quiséssemos ser tão bons.” 

2. para anunciar uma enumeração, um aposto, uma explicação, uma consequência ou um 
esclarecimento.

 • Sempre tive três grandes amigos: Edgar, Pedro e Sérgio. 

 • Os alunos vieram à aula e trouxeram algumas coisas: apostila, canetas e muita vontade. 
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Compreensão de Texto

Professora Maria Tereza
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Compreensão de Texto

Edital (jul. 2012) – ESAF

1. Compreensão textual. 

2. Semântica.

3. Ortografia. 

Observação: 20 questões / peso 2 / mínimo de 16 pontos

PROCEDIMENTOS

1. Observação da fonte bibliográfica, do autor e do título;

2. identificação do tipo de texto (artigo, editorial, notícia, crônica, textos literários, científicos, 
etc.);

3. leitura do enunciado.

EXEMPLIFICANDO

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

Hora de ampla desoneração tributária

1. O governo tem incluído, nos diversos pacotes de estímulo ao consumo, o abatimento 
de impostos, de fato um dos mais pesados componentes do chamado custo Brasil. É o 
reconhecimento implícito de que a carga tributária, em tendência de alta desde o início do 
Plano Real, em 1994, funciona hoje como importante obstáculo à retomada de fôlego da  
5. economia – praticamente estagnada no primeiro trimestre. Em todo setor que se analise há 
sempre o mesmo problema de excesso de impostos.

(Editorial, O Globo, 05/06/2012.http://arquivoetc.blogspot.com.br/2012/06/hora-de-ampla-desoneracao-
tributaria.html)

 • Trata-se de um EDITORIAL: texto opinativo/argumentativo, não assinado, no qual o 
autor (ou autores) não expressa a sua opinião, mas revela o ponto de vista da instituição. 
Geralmente, aborda assuntos bastante atuais. Busca traduzir a opinião pública acerca de 
determinado tema, dirigindo-se (explícita ou implicitamente) às autoridades, a fim de 
cobrar-lhes soluções. O conhecimento do veículo de publicação – jornal diário de grande 
circulação –, também permite perceber a intenção textual.
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 • O TÍTULO pode constituir o menor resumo possível de um texto. Por meio dele, certas 
vezes, identifica-se a ideia central, sendo possível, pois, descartar afirmações feitas em 
determinadas alternativas. No texto em questão, o título – Hora de ampla desoneração 
tributária –, somado a expressões que remetem à desoneração tributária (abatimento 
de impostos, por exemplo...), permite  inferir que o texto afirma que é excessiva a carga 
tributária no Brasil.

 • No ENUNCIADO, observa-se a presença da expressão “todas as principais ideias do texto” 
(totalidade), o que norteia a estratégia de apreensão das ideias.

 • Destaque das palavras-chave das alternativas/afirmativas (expressões substantivas e 
verbais).

 • Identificação das palavras-chave no texto.

 • Resposta correta = paráfrase mais completa do texto.

01. Assinale o resumo que retoma com fidelidade todas as principais ideias do texto.

a) O governo tem incluído a desoneração tributária nos pacotes de estímulo ao consumo, 
deixando implícito que a alta dos tributos remonta ao início do Plano Real. 

b) Por reconhecer que a carga tributária brasileira é uma das mais pesadas do mundo, o 
governo está buscando reduzir os impostos daqueles setores que apresentam problema de 
excesso. 

c) Diante do excesso de impostos em todos os setores da economia, o governo reconhece 
que a carga tributária brasileira constitui verdadeiro entrave à retomada do crescimento, 
em tendência de alta desde 1994. 

d) Ao analisar o montante de impostos no Brasil, o governo reconhece haver excesso em 
todos os setores, inclusive nos diversos pacotes de estímulo ao consumo, do que decorre a 
estagnação da economia que se prolonga desde o início do ano. 

e) O abatimento de impostos tem estado presente nos vários pacotes de estímulo ao 
consumo, o que demonstra o reconhecimento do governo sobre ser a alta carga tributária 
um entrave para a recuperação do crescimento econômico.

Anotações:

4. identificação do “tópico frasal”: intenção textual percebida, geralmente, no 1º e 2º períodos 
do texto;
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5. identificação de termos cujo aparecimento frequente denuncia determinado enfoque do 
assunto (campo semântico).

EXEMPLIFICANDO
RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

02. Assinale o parágrafo cujo título não corresponde à ideia central nele contida.

a) A sonegação ocorre mais no comércio de etanol do que no de gasolina e diesel.
1. O não pagamento de impostos tem afetado mais o comércio do etanol do que de gasolina e 
diesel, que têm a totalidade dos impostos recolhidos no produtor de forma antecipada, o que 
evita a sonegação. No caso do etanol, o pagamento dos impostos é feito pelos produtores e 
pelas distribuidoras. Naturalmente, muitas distribuidoras trabalham de forma ética. Mas outras 
5. recorrem a meios ilícitos para obter vantagens competitivas não pagando tributos.

b) Sonegadores empregam criatividade para gerar novas formas de pagar os impostos.
São criativas as formas de fugir ao pagamento de impostos de quaisquer produtos. Há poucos 
meses, reportagem de TV revelou uma fraude denominada bomba baixa, pela qual a quantidade 
de litros colocada no tanque dos veículos era menor do que o que estava marcado. Por controle 
remoto, a vazão era alterada - e o controle era desativado quando havia fiscalização.

c) Consumidor percebeu a burla, mas não a relacionou a possível adulteração do 
combustível.

1. A reportagem causou impacto, pois o consumidor viu como pode ser lesado por comerciantes 
inescrupulosos. Mas pouca gente percebeu que a burla ao consumidor tem outro lado: o da 
falta de qualidade do produto. A reportagem mostrou que é fácil comprar combustível sem 
nota e que, com essas remessas clandestinas, donos de postos adulteram o combustível. Ou  
5. seja, o preço baixo pode indicar ao consumidor que ele corre o risco de ter outros prejuízos.

d) Como funciona a modalidade mais severa de sonegação: a “barriga de aluguel” 
1  A forma mais grave é a modalidade conhecida como "barriga de aluguel". A distribuidora 
vende o etanol hidratado para o posto de combustível com nota fiscal, mas não paga os 
impostos. Quando a fiscalização tenta localizar a distribuidora, essa empresa já não existe, pois 
era usada apenas como fachada e operada por empresas "laranjas", que não têm ativos para 
5. pagar os tributos.

e) Emprego de tecnologia e atitude consciente do consumidor em relação a possíveis 
fraudes contribuem para combater o comércio ilegal de combustíveis.

1. A tecnologia ajuda a coibir fraudes, e as autoridades estão recorrendo ao que é possível para 
flagrar novos e sofisticados golpes. Mas o que faz a diferença é a atitude do consumidor. Se ele 
desconfiar de ofertas muito tentadoras e recusar-se a consumir produtos baratos demais, vai 
desestimular os sonegadores. Se denunciar às autoridades para que a fiscalização investigue 
5. se há algo errado, mais eficiente ainda. Agindo em conjunto, autoridades e cidadãos podem 
ajudar no combate ao comércio ilegal de combustíveis.

(Roberto Abdenur, O caminho do etanol. O Globo, 21/06/2012, com adaptações
http://arquivoetc.blogspot.com.br/2012/06/o-caminho-do-etanol-roberto)
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Anotações:

ERROS COMUNS

EXTRAPOLAÇÃO

Ocorre quando o leitor sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, 
normalmente porque já conhecia o assunto devido à sua bagagem cultural.

REDUÇÃO

É o oposto da extrapolação.  Dá-se atenção apenas a um ou outro aspecto, esquecendo-se de 
que o texto é um conjunto de ideias.

CONTRADIÇÃO

EXEMPLIFICANDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2012 

1. Quando o imperador do Brasil, D. Pedro II, resolveu criar o primeiro banco do país, a Caixa 
Econômica Federal, seu principal objetivo era consagrar a caderneta de poupança como a maior 
aplicação financeira nacional, facilitar o crédito da população das classes menos favorecidas, 
valorizar o penhor e o financiamento imobiliário. Naquela época, a poupança era a única  
5. forma de economizar dinheiro sem ser debaixo do colchão. A aplicação era muito usada por 
escravos – principal mão de obra no início das atividades da família real no Brasil – que queriam 
economizar para comprar a sua carta de alforria. 

Atualmente o maior motivo que leva o brasileiro a poupar também está relacionado à liberdade. 
Não de uma prisão ou de um trabalho desumano, ao qual os escravos eram submetidos, mas 
10. do aluguel. A maioria dos clientes que deixa o dinheiro na poupança sonha em adquirir a 
casa própria. Por isso, atualmente a Caixa é a maior fomentadora do crédito para habitação.

(Adaptado de Poupança de D. Pedro II faz 50 anos. In: A História do Pensamento Econômico, ed. Minuano, p.4-5)
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Trata-se de uma notícia: conteúdo de uma comunicação antes desconhecida. Em outras 
palavras, consiste em dar a conhecer ou transmitir uma noção. É do foro jornalístico 
e constitui um extrato da realidade que merece ser informado pela sua relevância 
social. O conteúdo de uma notícia deve responder às perguntas seguintes: “quem?”, “o 
quê?”, “quando?”, “onde?”, “por quê?”, “para quê?” e “como?”. Entre suas principais 
características, destacam-se a veracidade, a objetividade (o jornalista não deve dar a 
sua opinião nem emitir juízos de valor ao apresentar a notícia), a clareza, a brevidade, a 
generalidade (a notícia deve ser do interesse social, e não particular) e a atualidade.

03.  (19324) Depreende-se das relações de sentido do texto que:

a) o primeiro banco do país foi criado para comprar cartas de alforria para os escravos.
b) a criação da Caixa Econômica trouxe aos brasileiros uma nova forma de economizar 

dinheiro.
c) a criação da caderneta de poupança tinha como objetivo inicial transformar escravos em 

poupadores.
d) o hábito da poupança revela que a aquisição da casa própria tem o poder de superar o 

trabalho desumano.
e) o trabalhador que se submete ao aluguel encontra-se, na sociedade atual, encarcerado em 

trabalho desumano.

Anotações:
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ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICAS

1. SIGNIFICAÇÃO DAS PALAVRAS = PARÁFRASES, CAMPO SEMÂNTICO e ETIMOLOGIA.

Paráfrase = versão de um texto, geralmente mais extensa e explicativa, cujo objetivo é torná-lo 
mais fácil ao entendimento.

Campo Semântico = conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento.

Exemplo: escola – aluno, professor, livro, quadro de giz...

Etimologia (do grego antigo) é a parte da gramática que trata da história ou da origem das 
palavras e da explicação do significado de palavras por meio da análise dos elementos que as 
constituem (morfemas). Por outras palavras, é o estudo da composição dos vocábulos e das 
regras de sua evolução histórica. 

EXEMPLIFICANDO

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2014 

1. O conceito de brasileiro cordial cai por terra ante a violência que se alastra de norte a sul 
do país. Não se fala aqui apenas de atos imoderados como os praticados pelos black blocs; 
ou de ação de justiceiros que algemam pessoas a poste; ou de bandidos que ateiam fogo a 
ônibus e a seres humanos; ou de sequestros relâmpagos que assustam cidadãos e lhes limitam  
5. o direito de ir e vir; ou de homicídios que ultrapassam cifras registradas em países em guerra. 
Fala-se do crime de racismo. Discriminar adultos e crianças com base na cor da pele é, além de 
caduco, inaceitável. Baseia-se no prejulgamento de que há seres superiores e inferiores não em 
decorrência de obras por eles realizadas, mas de característica física biologicamente herdada. 
Além da punição prevista em lei, impõem-se ações aptas a evitar que cenas de preconceito 
10. se repitam. Entre elas, campanhas governamentais destinadas à mudança de mentalidade 
da população. O brasileiro pode tornar-se cordial de fato. Ser movido pelo coração pressupõe 
valores humanistas e democráticos. 

15. Conviver com as diferenças é fruto da civilização. 

(Adaptado do Correio Braziliense, 18/02/2014.) 

04. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção incorreta. 

a) Mantém-se a correção gramatical do período e o respeito às suas informações originais ao 
se substituir “ante a” (l. 1) por “diante da”. 

b) O segmento “que algemam pessoas a poste” (l. 3) tem natureza restritiva em relação a 
“justiceiros”. 

c) Preserva-se a correção gramatical ao se reescrever “lhes limitam” (l. 4) como “limitam a 
eles”. 

d) O termo “caduco” (l. 7) está sendo empregado com o sentido de ultrapassado, sem 
validade, vencido. 

e) O pronome “elas” (l. 10) retoma o antecedente “cenas de preconceito” (l. 9).
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Anotações:

2. BUSCA DE PALAVRAS “FECHADAS” NAS ALTERNATIVAS (possibilidade de a alternativa ser 
incorreta):

 • advérbios;
 • artigos;
 • tempos verbais;
 • expressões restritivas;
 • expressões totalizantes;
 • expressões enfáticas.

3. BUSCA DE PALAVRAS “ABERTAS” NAS ALTERNATIVAS (possibilidade de a alternativa ser a 
correta):

 • Possibilidades;
 • hipóteses (provavelmente, é possível, uso do futuro do pretérito do indicativo (-ria) , modo 

subjuntivo...).

EXEMPLIFICANDO

advérbios / expressão restritiva / expressão totalizante / artigo

PECFAZ – ESAF – 2013

1. A consciência de defesa do meio ambiente está institucionalizada e felizmente é uma 
realidade que se espalha pela sociedade brasileira. Escolas, organizações não governamentais, 
instituições públicas e privadas, empresas, empresários, trabalhadores, todos são capazes 
de demonstrar preocupação com a preservação da vida no planeta para as populações de  
5. amanhã. Talvez não tanto quanto exige o problema, mas o suficiente para ver os sinais de 
que a depredação da natureza pode levar ao fim de todos. Essa é uma tarefa gigantesca quando 
olhamos para os enormes desafios – como promover o crescimento econômico sem agredir 
a natureza –, mas por serem tão evidentes os riscos comuns a todos, a questão passa a ser 
a rapidez com que temos que atuar. Os sinais estão aí, palpáveis: a agressão ambiental que  
10. compromete a natureza é visível a todos e o processo produtivo já acendeu o sinal amarelo 
e pode desencadear graves consequências para o mundo.

(Jornal do Commercio, PE, Editorial, 8/6/2013, com adaptações).
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05. Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta.

a) A preocupação com a preservação da vida no planeta tem como exclusivo objetivo as 
populações de amanhã.

b) A solução de problemas ambientais independe da velocidade com que serão desencadeadas 
as ações práticas.

c) A sociedade moderna já venceu o desafio de promover o crescimento econômico sem 
agredir a natureza.

d) A agressão ambiental que compromete a natureza não é percebida pela sociedade e pelos 
governantes.

e) As formas do processo produtivo precisam ser revistas para evitar consequências negativas 
em relação à natureza.

Anotações:

Tempos verbais

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

Roubou, mas declarou? Está limpo.

1. Suponha que a Receita Federal o convoque para explicar como pode ter comprado uma 
casa de R$ 100 mil, em dinheiro, se ganhou apenas R$ 50 mil no ano todo. Você chega lá e diz: 
minha obrigação é fazer a declaração. Se bate ou não bate, se tem regularidade ou não, é outro 
problema. Mas faltam 50 mil para fechar as contas – argumenta o fiscal. E você: E daí? Não tem 
5. nada demais. Isso é mero problema aritmético. O que importa é que cumpri meu dever de 
cidadão ao apresentar a declaração.

Não vai colar, não é mesmo? Mas na Justiça Eleitoral cola. Se o cidadão, em sua campanha 
eleitoral, arrecadou R$ 50 mil e gastou R$ 100 mil, mas declarou tudo na prestação de contas 
– está limpo. Mesmo que as contas tenham sido rejeitadas pela Justiça, ele pode se candidatar 
10. na eleição seguinte. Essa foi a decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no fim 
de junho.

Carlos Alberto Sardenberg, O Estado de São Paulo, 02/07/2012. (com adaptações) 

Trata-se de um artigo: texto jornalístico que expressa a opinião de alguém sobre um 
assunto que desperta o interesse da opinião pública. Geralmente, quem esse tipo de 
gênero textual é um indivíduo notável nas artes, na política ou em outras áreas. Seu 
objetivo é, via de regra, influenciar o ponto de vista do leitor. Entre suas características 
estilísticas se destaca a linguagem formal, objetiva simples. Sua principal diferença em 
relação ao editorial é o fato de ser assinado.
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06. No início do texto, o autor exorta o leitor a participar de uma situação hipotética, na qual o leitor 
desempenha o papel de um contribuinte de imposto sendo arguido por funcionário da Receita 
Federal. Assinale a proposição que interpreta de modo errôneo o emprego de tal recurso, em 
continuação à frase:

Tal recurso

a) obrigou o autor a empregar, no primeiro parágrafo, verbos no modo subjuntivo, para 
manter a coesão temporal com “Suponha” (l. 1).

b) permitiu o confronto com situação semelhante possível de ocorrer em outro campo da 
atuação humana.

c) constitui recurso de introdução textual que evita a entrada brusca no assunto principal do 
texto. 

d) possui potencial retórico de levar o leitor a concordar com a argumentação do autor.
e) contribuiu para o autor expor com mais didatismo sua discordância em relação a uma 

decisão da justiça eleitoral.

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

Considere o texto abaixo para responder à questão 07.

1. Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou 
aumento de preços de recursos naturais, que valorizam a taxa de câmbio e por isso acarretam 
desindustrialização. A ideia foi inspirada no surgimento de gás da Holanda. Pesquisas 
acadêmicas comprovaram que ocorre a valorização cambial, mas não ficou claro se tal doença 
5. causa desindustrialização ou redução do crescimento econômico. Na Holanda, o boom da 
exportação de gás valorizou a taxa de câmbio. Ao mesmo tempo, a indústria têxtil e de vestuário 
praticamente desapareceu e a produção de veículos e navios diminuiu. Foi daí que veio a tese 
da doença holandesa. No Brasil diz-se que a valorização cambial decorrente da expansão 
das exportações de commodities evidenciaria a tese da doença holandesa. Nada disso tem  
10. comprovação.

(Adaptado de Veja, 30 de maio de 2012)

07. Assinale a opção incorreta a respeito da relação entre estruturas gramaticais e os mecanismos 
de coesão que sustentam a coerência do texto.

a) A flexão de plural em “acarretam” (l. 2) indica que a “desindustrialização” (l. 3) resulta tanto 
do “efeito de descobertas” (l. 1) quanto do “aumento de preços” (l. 2). 

b) O substantivo “ideia” (l. 3) resume a informação do período sintático anterior, que compara 
causas e consequências da valorização da taxa de câmbio na Holanda e no Brasil. 

c)  A flexão de masculino em “claro” (l. 4) estabelece relação de coesão entre esse qualificativo 
e a oração condicional como um todo. 

d) O advérbio “daí” (l. 8) tem a função textual de localizar no boom da exportação as 
consequências da doença holandesa. 

e) A opção pelo uso do futuro do pretérito em “evidenciaria” (l. 9), juntamente com o termo 
“diz-se” (l. 8), indica a posição argumentativa de distanciamento do autor e seu não 
comprometimento com a veracidade da informação veiculada. 
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Anotações:

Expressão enfática

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2013

1. Mais relevante do que a associação entre humor e identidade é, a meu ver, a hipótese de que 
tal identidade esteja, sempre, representada nas piadas, através de estereótipos. Esse parece 
ser um traço óbvio desde sempre. A identidade é social, imaginária, representada, tese que 
se opõe à suposição de que a identidade se caracteriza por alguma espécie de essência ou 
5. realidade profunda. Assumo também que o fato de que a identidade é uma representação 
imaginária não significa necessariamente que ela não tenha amparo no real. Significa apenas 
que ela não é seu espelho, sua cópia. 

Como consequência, o estereótipo também deve ser concebido como social, imaginário e 
construído, e se caracteriza por ser uma redução (com frequência, negativa), eventualmente 
10.  um simulacro. Assim, o simulacro é uma espécie de identidade pelo avesso – digamos, uma 
identidade que um grupo, em princípio, não assume, mas que lhe é atribuída, de um outro 
lugar, pelo seu outro. Essa abordagem sempre retoma discursos profundamente arraigados e 
cujos temas são sempre cruciais para uma sociedade. É um fato que muitos eventos discursivos 
funcionam sobre esse suporte. 
15.  Assim, por exemplo, na seguinte piada: “Mãinha, ainda tem aí daquela injeção pra veneno 
de cobra?”  “Por que, meu filho? A cobra te mordeu?” “Não, mãinha, mas ela já tá chegando 
perto.” Chistes que se fundam em estereótipos são sempre agressivos e referem-se a alguma 
diferença construída em condições históricas de disputa.

(Possenti, Sírio. Humor, língua e discurso. São Paulo: Contexto, 2010, p. 39-40, adaptado)

Trata-se de um breve ensaio: autoral; opinativo/argumentativo, assinado, no qual o autor 
expressa a sua opinião. Geralmente, aborda assuntos universais.

08. No que concerne às ideias desenvolvidas no texto, assinale a opção correta.

a) A relação entre humor e identidade torna-se irrelevante diante da presença constante da 
estereotipia nas piadas.

b) A obviedade da maioria das piadas indica que nelas predomina o recurso de representações 
caricaturais, fundadas em estereótipos.

c) Os estereótipos estão presentes nos discursos cristalizados da sociedade e resultam da 
avaliação de traços de identidade de forma reducionista.
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d) Representações imaginárias, como são as identidades, não se vinculam com o real, apesar 
de, ilusoriamente, pretender-se que sejam cópia dele.

e) O que torna o estereótipo um simulacro é o fato de ele ser uma construção social e ter, 
portanto, força de verdade quase absoluta. 

Anotações:

AS QUESTÕES PROPOSTAS

Compreensão do texto: resposta correta = paráfrase textual. 

e

Inferência

Observe a tira.

Ao utilizar a palavra “também” (último quadro, sobretudo) – advérbio ou palavra denotativa 
de inclusão, que significa “do mesmo modo” –, Stock comunica conjuntamente, de modo im-
plícito, que havia feito sexo com a noiva de Wood.
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INFERÊNCIA = ideias implícitas, sugeridas, que podem ser depreendidas a partir da leitura do 
texto, de certas palavras ou expressões contidas na frase.

Enunciados = “Infere-se”, Deduz-se”, “Depreende-se”, etc.

EXEMPLIFICANDO

STN – ESAF – 2012

Considere o texto abaixo para responder à questão 09.

1. Em dezembro de 2012, o governo federal lançou mais uma rodada de medidas para acelerar 
a economia. A ideia é trazer de volta investimentos, que andaram desaparecidos nos últimos 
meses e que são vitais para o crescimento. O objetivo é pressionar os investidores para uma 
alta de 8% no ano de 2013 e, assim, sustentar a perspectiva de que o produto interno bruto  
5. avance 4% a partir de 2013. 

Há cinco trimestres consecutivos, a taxa que mede o investimento em capital produtivo só 
cai, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para M. R., professor de 
economia, o diagnóstico do governo é correto, mas o remédio é fraco. “A redução da taxa de 
juros sozinha não pode ser entendida como fator decisivo para o investimento”, diz ele. “Essa 
10.  decisão tem mais a ver com as expectativas do setor privado em relação à demanda”. 

Em outras palavras, os empresários não se sentem confiantes no retorno que terão num 
horizonte de crise econômica prolongada, apesar do acesso facilitado ao crédito.

(Adaptado de IstoÉ, 12/12/2012)

09. Subentende-se das ideias expressas no texto que

a) a “rodada de medidas” (l. 1) inclui a redução da taxa de juros.
b) não faz parte da responsabilidade dos investidores do setor privado “acelerar a economia” 

(l. 1-2).
c) as maiores críticas às medidas do governo vêm do setor privado e do “Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística” (l. 07).
d) não se pode atribuir à ideia de que o “remédio é fraco” (l. 08) a queda dos investimentos 

em “capital produtivo” (l. 06).
e) a “crise econômica prolongada” (l. 12) não resistirá ao avanço do produto interno bruto 

para “4% a partir de 2013” (l. 05).

Anotações:
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EXTRATEXTUALIDADE

A questão formulada por meio do texto não se restringe ao universo textual, exigindo do aluno 
conhecimento mais amplo. 

EXEMPLIFICANDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2013

Texto para a questão 10.

1. O fenômeno do emprego da linguagem politicamente correta não consiste especificamente 
em evitar termos tabus. Parece consistir em se evitar a realidade, segundo determinadas 
concepções de realidade, é claro. Verifica-se enorme incremento do uso de eufemismos ou de 
expressões consideradas mais “limpas”, neutras. 

5. Por um lado, isso parece mais fino, mais civilizado. Por outro, trata-se de não encarar o 
mundo como ele é. Serve de exemplo o seguinte trecho de uma reportagem: “As mais 
recentes investigações sugerem que Chirac manifestou interesse pessoal inequívoco por uma 
investigação sigilosa e não ortodoxa sobre alegadas transações financeiras de Sarkozy.” Por 
meio do eufemismo, evita-se empregar a expressão “investigação ilegal”. 

10.  Há algum tempo, Sérgio Rodrigues, em artigo publicado em um site, chamou a atenção 
para aspectos do uso de eufemismos. Dizia ele: “Todo brasileiro deve conhecer alguém que, 
em crise de empregabilidade agravada pelo crescimento negativo do PIB, foi forçado a fazer um 
contingenciamento de despesas, para não mergulhar na miserabilidade.” 

(Possenti, Sírio. Humor, língua e discurso. São Paulo: Contexto, 2010, p. 39-40, adaptado).

10. A respeito do texto, assinale a opção correta.

a) O autor do texto defende, de forma totalmente assertiva, categórica, que a linguagem 
politicamente correta é uma forma de escapismo, e não de interdição de vocábulos 
associados a tabus.

b) Caso o segmento “em artigo publicado em um site” (l. 10) fosse colocado no final do 
período e, obviamente, fossem suprimidas as vírgulas que o isolam, haveria prejuízo para a 
clareza do texto, porque acarretaria ambiguidade estrutural.

c) A organização do trecho jornalístico (l. 6 a 9) favorece a clareza e facilita a distinção de dois 
planos: (i) o do jornalista e seu cuidado em manter a objetividade e a verdade; (ii) o de 
Chirac e sua declaração eufemística, que esconde um ato autoritário.

d) O adjetivo “limpas” (l. 4) está destacado por aspas, porque representa a ideia central da 
tese de higienização de uma língua, defendida pelo autor do texto e ratificada no trecho 
“isso parece mais fino, mais civilizado” (l. 5).

e) O trecho citado que finaliza o texto (l. 11 a 13) evidencia que, com o emprego reiterado de 
eufemismos, a descrição de um fato prima pela objetividade, precisão e concisão. 
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Anotações:

INTERTEXTUALIDADE

Um texto remete a outro, contendo em si – muitas vezes – trechos ou temática desse outro 
com o qual mantém “diálogo”. 



Receita Federal (Analista) – Compreensão de Texto – Profª Maria Tereza

www.acasadoconcurseiro.com.br 49

EXEMPLIFICANDO

Ouvir estrelas

“―Ora, (direis) ouvir estrelas! Certo 
perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 
Que,  para ouvi-las, muita vez desperto 
e abro as janelas, pálido de espanto... 

E conversamos toda noite, enquanto 
a Via-Láctea, como um pálio aberto, 
cintila. E, ao vir o Sol, saudoso e em pranto, 
inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: “―Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
tem o que dizem, quando estão contigo?” 

E eu vos direi: “―Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas”. 

BILAC, Olavo. Ouvir estrelas. In: Tarde, 1919.

Ouvir estrelas

Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo 
que estás beirando a maluquice extrema. 
No entanto o certo é que não perco o ensejo 
De ouvi-las nos programas de cinema. 

Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo 
que mais eu gozo se escabroso é o tema. 
Uma boca de estrela dando beijo 
é, meu amigo, assunto p‘ra um poema. 

Direis agora: Mas, enfim, meu caro, 
As estrelas que dizem? Que sentido 
têm suas frases de sabor tão raro? 

Amigo, aprende inglês para entendê-las, 
Pois só sabendo inglês se tem ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 

TIGRE, Bastos. Ouvir estrelas. In: Becker, I. Humor e humorismo: Antologia. São Paulo: Brasiliense, 
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11.  A partir da comparação entre os poemas, verifica-se que, 

a) no texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu em linguagem denotativa, enquanto 
no de Tigre, em linguagem conotativa. 

b) no texto de Bilac, as estrelas são inacessíveis, distantes, e no texto de Tigre, são próximas, 
acessíveis aos que as ouvem e as entendem. ERRADA: as estrelas não são inacessíveis para 
o eu lírico em Bilac, visto que o eu poemático conversa com elas.

c) no texto de Tigre, a linguagem é mais formal, mais trabalhada, como se observa no uso 
de estruturas como dir-vos-ei sem pejo e entendê-las. ERRADA: tal construção constitui 
referência ao texto de Bilac (o Parnasianismo, escola literária em se insere o poema 
bilaquiano, caracteriza-se pelo uso de linguagem formal). Ao fazer uso de mesóclise, Tigre 
dá consistência à intertextualidade. Contudo, seu texto emprega linguagem coloquial, p. 
ex., beirando a maluquice extrema.

d) no texto de Tigre, percebe-se o uso da linguagem metalinguística no trecho  Uma boca de 
estrela dando beijo/é, meu amigo, assunto para um poema. CORRETA: a metalinguagem – 
uma das funções da linguagem – caracteriza pelo uso da linguagem para explicar a própria 
linguagem. No caso, o poeta escreve um poema e informa um possível assunto para um 
poema.

e) no texto de Tigre, a visão romântica apresentada para alcançar as estrelas é enfatizada na 
última estrofe do seu poema com a recomendação de compreensão de outras línguas. 

O poema, ao referir-se à própria poesia, configura-se como metalinguístico. É interessante 
observar nessa questão a relação de intertextualidade entre os poemas. O segundo é um 
poema modernista, que retoma e reelabora o conhecido soneto parnasiano de Olavo 
Bilac. Se o sentido original fosse mantido no texto moderno teríamos uma paráfrase. 
Como há mudança radical de significado, temos, nesse caso, paródia. Também é possível 
estabelecer intertextualidade entre textos que se relacionem por tratar do mesmo tema.

Anotações:
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TIPOLOGIA TEXTUAL

Narração: modalidade na qual se contam um ou mais fatos – fictício ou não - que ocorreram em 
determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. Há uma relação de anterioridade 
e posterioridade. O tempo verbal predominante é o passado. 

Descrição: é a modalidade na qual se apontam as características que compõem determinado 
objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Usam-se adjetivos para tal.

Argumentação: modalidade na qual se expõem ideias e opiniões gerais, seguidas da 
apresentação de argumentos que as defendam e comprovem. 

Exposição: apresenta informações sobre assuntos, expõe ideias. Não faz defesa de uma ideia, 
pois tal procedimento é característico do texto dissertativo (exposição + argumentação). O 
texto expositivo apenas revela ideias sobre um determinado assunto. Por meio da mescla entre 
texto expositivo e narrativo, obtém-se o que conhecemos por relato.

Injunção: indica como realizar uma ação. Também é utilizado para predizer acontecimentos e 
comportamentos. Utiliza linguagem objetiva e simples. Os verbos, na sua maioria, exprimem 
ordem, solicitação, pedido. Os pronomes, geralmente, são os da segunda pessoa do discurso 
(tu, você(s), teu(s), seu(s), dele(a-s) etc.)

Anotações:

EXEMPLIFICANDO

Texto para a questão 12.

Os dicionários de meu pai

Pouco antes de morrer, meu pai me chamou ao escritório e me entregou um livro de capa preta 
que eu nunca havia visto. Era o dicionário analógico de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo. 
Ficava quase escondido, perto dos cinco grandes volumes do dicionário Caldas Aulete, entre 
outros livros de consulta que papai mantinha ao alcance da mão numa estante giratória. Isso 
pode te servir, foi mais ou menos o que ele então me disse, no seu falar meio grunhido. Era 
como se ele, cansado, me passasse um bastão que de alguma forma eu deveria levar adiante. 
E por um tempo aquele livro me ajudou no acabamento de romances e letras de canções, sem 
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falar das horas em que eu o folheava à toa; o amor aos dicionários, para o sérvio Milorad Pavic, 
autor de romances-enciclopédias, é um traço infantil de caráter de um homem adulto.

Palavra puxa palavra, e escarafunchar o dicionário analógico foi virando para mim um 
passatempo. O resultado é que o livro, herdado já em estado precário, começou a se esfarelar 
nos meus dedos. Encostei-o na estante das relíquias ao descobrir, num sebo atrás da sala Cecília 
Meireles, o mesmo dicionário em encadernação de percalina. Por dentro estava em boas 
condições, apesar de algumas manchas amareladas, e de trazer na folha de rosto a palavra 
anauê, escrita a caneta-tinteiro.

Com esse livro escrevi novas canções e romances, decifrei enigmas, fechei muitas palavras 
cruzadas. E ao vê-lo dar sinais de fadiga, saí de sebo em sebo pelo Rio de Janeiro para me 
garantir um dicionário analógico de reserva. Encontrei dois, mas não me dei por satisfeito, fiquei 
viciado no negócio. Dei de vasculhar livrarias país afora, só em São Paulo adquiri meia dúzia de 
exemplares, e ainda arrematei o último à venda a Amazom.com antes que algum aventureiro 
o fizesse. Eu já imaginava deter o monopólio (açambarcamento, exclusividade, hegemonia, 
senhorio, império) de dicionários analógicos da língua portuguesa, não fosse pelo senhor João 
Ubaldo Ribeiro, que ao que me consta também tem um quiçá carcomido pelas traças (brocas, 
carunchos, gusanos, cupins, térmitas, cáries, lagartas-rosadas, gafanhotos, bichos-carpinteiros).

A horas mortas eu corria os olhos pela minha prateleira repleta de livros gêmeos, escolhia um a 
esmo e o abria a bel-prazer. Então anotava num Moleskine as palavras mais preciosas, a fim de 
esmerar o vocabulário com que embasbacaria as moças e esmagaria meus rivais.

Hoje sou surpreendido pelo anúncio desta nova edição do dicionário analógico de Francisco 
Ferreira dos Santos Azevedo. Sinto como se invadissem minha propriedade, revirassem meus 
baús, espalhassem ao vento meu tesouro. Trata-se para mim de uma terrível (funesta, nefasta, 
macabra, atroz, abominável, dilacerante, miseranda) notícia.

(Francisco Buarque de Hollanda, Revista Piauí, junho de 2010)

12. O modo predominante de organização textual é:

a) descritivo.
b) narrativo.
c) argumentativo.
d) dissertativo.
e) injuntivo.

Texto para a questão 13.

A Carta de Pero Vaz de Caminha

De ponta a ponta é toda praia rasa, muito plana e bem formosa. Pelo sertão, pareceu nos 
do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, 
parecendo-nos terra muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro nem 
prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro; nem as vimos. Mas, a terra em si é muito 
boa de ares, tão frios e temperados, como os de Entre-Douro e Minho, porque, neste tempo 
de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infindas. De tal maneira é 
graciosa que, querendo aproveitá-la dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem.

(In: Cronistas e viajantes. São Paulo: Abril Educação, 1982. p. 12-23. Literatura Comentada. Com adaptações)
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13. A respeito do trecho da Carta de Caminha e de suas características textuais, é correto afirmar 
que:

a) No texto, predominam características argumentativas e descritivas.
b) O principal objetivo do texto é ilustrar experiências vividas através de uma narrativa fictícia.
c) O relato das experiências vividas é feito com aspectos descritivos.
d) A intenção principal do autor é fazer oposição aos fatos mencionados.
e) O texto procura despertar a atenção do leitor para a mensagem através do uso 

predominante de uma linguagem figurada.

DNIT – ESAF – 2013 

Grandes metrópoles em diversos países já aderiram. E o Brasil já está falando sobre isso. O 
pedágio urbano divide opiniões e gera debates acalorados. Mas, afinal, o que é mais justo? O 
que fazer para desafogar a cidade de tantos carros? Prepare-se para o debate que está apenas 
começando.

(Adaptado de Superinteressante, dezembro2012, p.34)

14. Marque N (não) para os argumentos contra o pedágio urbano; marque S (sim) para os 
argumentos a favor do pedágio urbano.

( ) A receita gerada pelo pedágio vai melhorar o transporte público e estender as ciclovias.

( ) Vai ser igual ao rodízio de veículos em algumas cidades, que não resolveu os problemas do 
trânsito.

( ) Se pegar no bolso do consumidor, então todo mundo vai ter que pensar bem antes de 
comprar um carro.

( ) A gente já paga garagem, gasolina, seguro, estacionamento, revisão... e agora mais o 
pedágio?

( ) Nós já pagamos impostos altos e o dinheiro não é investido no transporte público.

( ) Quer andar sozinho dentro do seu carro? Então pague pelo privilégio!

( ) O trânsito nas cidades que instituíram o pedágio urbano melhorou.  A ordem obtida é

a) (S) (N) (N) (S) (S) (S) (N)
b) (S) (N) (S) (N) (N) (S) (S)
c) (N) (S) (S) (N) (S) (N) (S) 
d) (S) (S) (N) (S) (N) (S) (N)
e) (N) (N) (S) (S) (N) (S) (N)

Texto para a questão 15.

O telefone celular

A história do celular é recente, mas remonta ao passado –– e às telas de cinema. A mãe do 
telefone móvel é a austríaca Hedwig Kiesler  (mais conhecida

pelo nome artístico Hedy Lamaar), uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão 
e Dalila (1949). Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada 
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com um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o 
interesse pela tecnologia.

Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos 
teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso, 
e teve a ideia: um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal, para 
que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940.

15. O modo predominante de organização textual é:

a) descritivo.
b) narrativo.
c) argumentativo.
d) expositivo.
e) injuntivo.

Texto para a questão 16.

Chutney de berinjela

1 pimentão amarelo

2 pimentões verdes

2 pimentões vermelhos

2 berinjelas

200 g de passas

Picar todos os ingredientes e misturar com as passas. Pôr tudo numa assadeira com sal, ½ copo 
de azeite, ½ copo de vinagre. Levar ao forno até a berinjela ficar bem cozida.

16. Considere as afirmações.

I – O texto insere-se em apenas uma tipologia, a saber, a injuntiva.

II – O texto insere-se predominantemente nas tipologias descritiva e injuntiva.

III – Tal gênero de texto é chamado (além de prescritivo) de instrucional.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
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Anotações:

GÊNEROS TEXTUAIS

EDITORIAL: texto opinativo/argumentativo, não assinado, no qual o autor (ou autores) não 
expressa a sua opinião, mas revela o ponto de vista da instituição. Geralmente, aborda assuntos 
bastante atuais. Busca traduzir a opinião pública acerca de determinado tema, dirigindo-se 
(explícita ou implicitamente) às autoridades, a fim de cobrar-lhes soluções.

ARTIGOS: são os mais comuns. São textos autorais – assinados –, cuja opinião é da inteira 
responsabilidade de quem o escreveu. Seu objetivo é o de persuadir o leitor. 

NOTÍCIAS: são autorais, apesar de nem sempre serem assinadas. Seu objetivo é tão somente o 
de informar, não o de convencer.

BREVE ENSAIO: é autoral; trata-se de texto opinativo/argumentativo, assinado, no qual o autor 
expressa a sua opinião. Geralmente, aborda assuntos universais.

CRÔNICA: fotografia do cotidiano, realizada por olhos particulares. Geralmente, o cronista 
apropria-se de um fato atual do cotidiano, para, posteriormente, tecer críticas à realidade 
circundante, baseadas quase exclusivamente em seu ponto de vista. A linguagem desse gênero 
de texto é predominantemente coloquial.

PEÇA PUBLICITÁRIA: a propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre 
produto, marca, empresa, ideia ou política, visando a influenciar a atitude de uma audiência 
em relação a uma causa, posição ou atuação.  A propaganda comercial é chamada, também, de 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br56

publicidade. Ao contrário da busca de imparcialidade na comunicação, a propaganda apresenta 
informações com o objetivo principal de influenciar uma audiência. Para tal, frequentemente, 
apresenta os fatos seletivamente (possibilitando a mentira por omissão) para encorajar 
determinadas conclusões, ou usa mensagens exageradas para produzir uma resposta emocional 
e não racional à informação apresentada. Costuma ser estruturado por meio de frases curtas e 
em ordem direta, utilizando elementos não verbais para reforçar a mensagem.

CHARGE: é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar algum acontecimento atual 
com uma ou mais personagens envolvidas. A palavra é de origem francesa e significa carga, 
ou seja, exagera traços do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco. Apesar de ser 
confundida com cartum, é considerada totalmente diferente: ao contrário da charge, que tece 
uma crítica contundente, o cartum retrata situações mais corriqueiras da sociedade. Mais do 
que um simples desenho, a charge é uma crítica político-social mediante o artista expressa 
graficamente sua visão sobre determinadas situações cotidianas por meio do humor e da sátira.

CHARGE

CARTUM

Quino

QUADRINHOS (tira): hipergênero, que agrega diferentes outros gêneros, cada um com suas 
peculiaridades.
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Anotações:

SEMÂNTICA 
SINONÍMIA E ANTONÍMIA

Quanto tempo o coração leva pra saber

Que o sinônimo de amar é sofrer?

[...]

Quem ama nunca sente medo

De contar o seu segredo

Sinônimo de amor é amar

Zé Ramalho

Sinônimos: palavras que possuem significados iguais ou semelhantes.

Porém os sinônimos podem ser:

 • perfeitos: significado absolutamente igual, o que não é muito frequente.
Ex.: certo, correto, exato, verdadeiro (não de todo intercambiáveis no contexto).

possível X impossível

simpático X antipático

 • imperfeitos: o significado das palavras é apenas semelhante.
Ex.: belo~formoso/ fobia~receio

A contribuição greco-latina é responsável pela existência de numerosos pares de sinônimos:

translúcido (lt.) e diáfano (gr.);

semicírculo (lt.) e hemiciclo (gr.);

transformação (lt.) e metamorfose (gr.);

Antônimos: palavras que possuem significados opostos, contrários. Pode originar-se do 
acréscimo de um prefixo de sentido oposto ou negativo.
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Exemplos: 

mal X bem

fraco X forte

subir X descer

possível X impossível

simpático X antipático

EXEMPLIFICANDO

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2012 

17. (19328) Considere as seguintes afirmações acerca do uso de advérbios no texto. 

I. O advérbio secretamente (redes de publicidade recolheram secretamente informações 
pessoais) poderia ser substituído por em segredo, sem mudança significativa no sentido da 
frase.

II. O advérbio especialmente (Os casos estão crescendo especialmente a partir da expansão 
da plataforma Android) poderia ser substituído por sobretudo, sem mudança significativa no 
sentido da frase.

III. O advérbio gratuitamente (são distribuídos gratuitamente) poderia ser substituído por de 
graça, sem mudança significativa no sentido da frase.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

MP-RS – ESAF – 2012 

18. (19329) Assinale a alternativa em que se sugerem sinônimos adequados para as palavras 
vulnerável (o consumidor não fique vulnerável a esse tipo de invasão.) respeitosas (as práticas 
não são muito respeitosas), e similares (Estamos vivendo os primórdios da publicidade móvel, 
e os modelos são muito similares aos da web), respectivamente.

a) passível – aviltantes – iguais

b) frágil – elogiosas – equivalentes

c) frágil – aviltantes – iguais

d) sensível – elogiosas – semelhantes

e) passível – reverentes – semelhantes
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POLISSEMIA

Significa (poli = muitos; semia = significado) “muitos sentidos”, contudo, assim que se insere 
no contexto, a palavra perde seu caráter polissêmico e assume significado específico, isto é, 
significado contextual.

Os vários significados de uma palavra, em geral, têm um traço em comum. A cada um deles dá-
se o nome de acepção.

 • A cabeça une-se ao tronco pelo pescoço.
 • Ele é o cabeça da rebelião.
 • Sabrina tem boa cabeça.

MP-RS – ESAF – 2012 

1. [...] A empresa afirma que mais de 80 milhões de aplicativos que foram baixados carregam 
uma forma de anúncios invasivos que podem pegar os dados pessoais dos usuários a partir 
de telefones ou instalar software sem o conhecimento deles. Algumas redes mais agressivas 
conseguem até mesmo coletar endereços de e-mail ou números de telefone sem a permissão 
5. do usuário.

As redes de publicidade atuam como intermediárias, ligando um grande número de anunciantes 
com editores de mídia. Os casos estão crescendo especialmente a partir da expansão 
da plataforma Android, do Google, onde aplicativos como o AngryBirds são distribuídos 
gratuitamente e financiados por meio de anúncios. 

19. (19330) O verbo atuar tem o mesmo sentido na linha 6 do texto e na frase:

a) Na simulação daquele crime hediondo, os investigadores atuaram brilhantemente.
b) O funcionário atuava como líder do grupo; por isso, descobriu a falcatrua.
c) A tendência à delinquência atuou para que ele tivesse sido preso.
d) As mudanças atuaram positivamente sobre a fabricação de novos aplicativos.
e) O funcionário atuou sobre a chefia para obter uma promoção.

Anotações:
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DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO

Denotação é a significação objetiva da palavra - valor referencial; é a palavra em "estado de 
dicionário“.

Conotação é a significação subjetiva da palavra; ocorre quando a palavra evoca outras 
realidades devido às associações que ela provoca.

Anotações:

EXEMPLIFICANDO

MINSTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2014 

1.  Em um regime democrático, todo poder emana do povo, prevalecendo a vontade da 
maioria sobre a vontade de indivíduos ou de grupos. Desse modo, o bom governante é aquele 
que compreende as demandas da população e se empenha em atendê-las. No entanto, numa 
democracia saudável, é também responsabilidade dos dirigentes tomar medidas que podem 
5. eventualmente desagradar a uma parte dos eleitores, pois eles devem administrar pensando 
no conjunto da sociedade que governam, e não na estridência de interesses insatisfeitos ou 
contrariados. 

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 9/2/2014) 

20. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta. 

a) Em “se empenha” (l. 3) o pronome “se” indica que o sujeito é indeterminado. 
b) Ao se substituir “em” (l. 3) por “para”, prejudicam-se a coerência e a correção gramatical do 

período. 
c) Preservam-se as relações sintáticas e a correção gramatical do período ao se substituir “No 

entanto” (l. 3) por qualquer um dos seguintes termos “Contudo, Entretanto, Porquanto, 
Uma vez que”. 

d) Em “a uma parte” (l. 5), o emprego de “a” decorre da regência de “podem”, que exige 
complemento regido por essa preposição. 

e) A palavra “estridência” (l. 6) está sendo empregada em sentido figurado e se associa ao 
barulho provocado pelas manifestações e protestos populares.
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HIPONÍMIA E HIPERONÍMIA

Observe este enunciado:

“Fomos à feira e compramos maçã, banana, abacaxi, melão... Estavam baratas, pois são frutas 
da estação.”

Hiperonímia (frutas) = como o próprio prefixo indica, confere ideia de todo; do todo se 
originam ramificações.

Hiponímia = (maçã, banana, abacaxi, melão) o oposto de hiperonímia; cada parte, cada item 
de um todo.

EXEMPLIFICANDO

 

21. Na tira de Mafalda, encontram-se as palavras “gente” e “pessoas” para designar a mesma 
realidade. Considerando o contexto em que foi produzido o discurso e as relações de sentido 
criadas a partir dele, podemos inferir que “gente” representa um conceito mais amplo e que 
“pessoas” representa um conceito mais restrito, particularizado. Na relação entre essas duas 
palavras, no contexto da tira, há, pois, uma ocorrência de:

a) denotação / conotação.
b) hiperonímia / hiponímia.
c) sinonímia / antonímia.
d) homonímia / paronímia.
e) singularidade / pluralidade.

Anotações:
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ORTOGRAFIA / SEMÂNTICA

PARÔNIMOS e HOMÔNIMOS 

Parônimos – palavras que são muito parecidas na escrita ou na pronúncia, porém apresentam 
significados diferentes.

 • Ao encontro de (a favor) / De encontro a (contra)
 • Ao invés de (oposto) / Em vez de (no lugar de)

ALGUNS OUTROS EXEMPLOS

ao encontro de (a favor) de encontro a (contrário)

absolver (perdoar, inocentar) absorver (asprirar, sorver)

apóstrofe (figura de linguagem) apóstrofo (sinal gráfico)

aprender (tomar conhecimento) apreender (capturar, assimilar)

arrear (pôr arreios) arriar (descer, cair)

ascensão (subida) assunção (elevação a um cargo)

bebedor (aquele que bebe) bebedouro (local onde se bebe)

cavaleiro (que cavalga) cavalheiro (homem gentil)

comprimento (extensão) cumprimento (saudação)

deferir (atender) diferir (distinguir-se, divergir; adiar)

delatar (denunciar) dilatar (alargar)

descrição (ato de descrever) discrição (reserva, prudência)

descriminar (tirar a culpa) discriminar (distinguir)

despensa (local onde se guardam mantimentos) dispensa (ato de dispensar)

docente (relativo a professores) discente (relativo a alunos)

em vez de (no lugar de) ao invés de (oposto)

emigrar (deixar um país) imigrar (entrar num país)

eminência (elevado) iminência (qualidade do que está iminente)

eminente (elevado) iminente (prestes a ocorrer)

esbaforido (ofegante, apressado) espavorido (apavorado)

estada (permanência em um lugar) estadia (permanência temporária em um lugar)

flagrante (evidente) fragrante (perfumado)

fluir (transcorrer, decorrer) fruir (desfrutar)

fusível (aquilo que funde) fuzil (arma de fogo)

imergir (afundar) emergir (vir à tona)
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inerme (que não tem armas ou meios de defesa) inerte (imóvel; figurado: que não demonstra 
vigor)

inflação (alta dos preços) infração (violação)

infligir (aplicar pena) infringir (violar, desrespeitar)

mandado (ordem judicial) mandato (procuração)

peão (aquele que anda a pé, domador de cavalos) pião (tipo de brinquedo)

precedente (que vem antes) procedente (proveniente; que tem fundamento)

prescrever (ordenar; comandar; estabelecer; 
preceituar; receitar; recomendar; fixar; limitar;
deixar de existir com o decorrer do tempo)

proscrever (banir, exilar, degredar; expulsar;    
abolir, extinguir; proibir)

ratificar (confirmar) retificar (corrigir)

recrear (divertir) recriar (criar novamente)

soar (produzir som) suar (transpirar)

sortir (abastecer, misturar) surtir (produzir efeito)

sustar (suspender) suster (sustentar)

tráfego (trânsito) tráfico (comércio ilegal)

vadear (atravessar a vau) vadiar (andar ociosamente)

EXEMPLIFICANDO

22. A frase em que a palavra destacada está empregada de modo equivocada é:

a) Inerme diante da ofensiva tão violenta, não lhe restou nada a fazer senão render-se. 
b) Há quem proscreva construções linguísticas de cunho popular. 
c) Fui informado do diferimento da reunião em que o fato seria analisado. 
d) A descriminalização de algumas drogas é questão polêmica. 
e) A flagrância do perfume inebriava a todos os convidados.

Homônimos – palavras que são iguais na escrita e/ou na pronúncia, porém têm significados 
diferentes.

Homônimos perfeitos são palavras diferentes no sentido, mas idênticas na escrita e na 
pronúncia.

São Jorge / São várias as causas / Homem são 

Homônimos homógrafos têm a mesma escrita, porém diferente pronúncia na abertura da 
vogal tônica “o” / “e”.

O molho / Eu molho
A colher / Vou colher

Homônimos homófonos têm a mesma pronúncia, mas escrita diferente.

Apreçar = combinar o preço de / Apressar = tornar mais rápido
Acender = pôr fogo / Ascender = subir
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ALGUNS OUTROS EXEMPLOS

Acento Inflexão da voz; sinal 
gráfico Assento Lugar onde a gente se 

assenta

Anticé(p)tico Oposto aos céticos Antissé(p)tico Desinfetante

Caçar Perseguir a caça Cassar Anular

Cé(p)tico Que ou quem duvida Sé(p)tico Que causa infecção

Cela Pequeno aposento Sela Arreio de cavalgadura

Celeiro Depósito de provisões Seleiro Fabricante de selas

Censo Recenseamento Senso Juízo claro

Cerração Nevoeiro espesso Serração Ato de serrar

Cerrar Fechar Serrar Cortar

Cilício Cinto para penitências Silício Elemento químico

Círio Vela grande de cera Sírio da Síria

Concertar Harmonizar; combinar Consertar Remendar; reparar

Empoçar Formar poça Empossar Dar posse a

Estrato

Camadas (rochas);  se-
ção ou divisão de um 
sistema organizado; 
faixa. P.ext., a classifi-
cação dos indivíduos 
a partir de suas con-
dições socioeconômi-
cas; grupo composto 
por nuvens baixas.

Extrato

Que foi extraído de 
alguma coisa; registro 
de uma conta (bancária, 
p.ex.); perfume.

Incerto Duvidoso Inserto Inserido, incluído

Incipiente Principiante Insipiente Ignorante

Intenção ou tenção Propósito Intensão ou tensão Intensidade

Intercessão Rogo, súplica Interse(c)ção Ponto em que duas 
linhas se cortam

Laço Laçada Lasso Cansado

Maça Clava Massa Pasta

Paço Palácio Passo Passada

Ruço Pardacento; grisalho Russo Natural da Rússia

Senão
A não ser, caso 
contrário, defeito (= 
um senão)

Se não Caso não (condicional)

Cesta
Recipiente de vime, 
palha ou outro 
material trançado

Sexta Dia da semana; numeral 
ordinal (fem.)
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Cessão = doação, anuência Se(c)cão = divisão, se-
tor, departamento Sessão = reunião

Acerca de = a respeito de, sobre
A cerca de = aproxima-
damente, perto (dis-
tância)

Há cerca de = tempo 
decorrido (aproximada-
mente)

EXEMPLIFICANDO

23. Considere as afirmações que seguem.

I. Em “Seria ingênuo pensar que esse mito desapareceu com a recente crise, mas, que ele está 
mal das pernas, está.”, o sentido da expressão "mal das pernas", característica da oralidade, 
seria prejudicado caso se substituísse "mal" por mau. 

II. A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho “posicionado a alguns metros”, o 
termo “a” fosse substituído por há. 

III. Em “As trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em mil anos 
de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro 
limite senão seu próprio poder.”, a substituição do vocábulo “senão” por se não, embora 
gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto. 

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012 

24. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto abaixo. 
A pequena reação da indústria em junho (crescimento de 0,2% em relação a maio) não foi 
suficiente para compensar a (1) queda da produção no primeiro semestre, da ordem de 3,8%, 
quando comparada à (2) produção do mesmo período de 2011. Segundo o IBGE, responsável 
por essa estatística, a indústria brasileira hoje produz o mesmo que há (3) três anos. Mesmo 
que o setor tenha passado por um ponto de inflexão, como acredita o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, é pouco provável que a (4) produção chegue à (5) registrar crescimento em 
2012. 
Os especialistas projetam uma queda de até 2%, o que contribuirá para o fraco desempenho do 
Produto Interno Bruto (PIB) este ano. 

(Editorial, O Globo, 3/8/2012) 
a) (1) a 
b) (2) à 
c) (3) há 
d) (4) a 
e) (5) à
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Anotações:

GRAFIA DOS PORQUÊS

25. Considere as afirmações que seguem.

I. Em “Daí a razão por que, segundo o filósofo, a doutrina do direito e a doutrina da virtude 
distinguem-se menos pela diferença entre os deveres do que pela diferença de sua legislação...”, 
“por que” poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ser grafado porque, em razão de 
estar empregado como conjunção causal. 

II. Em “Parece que sim, porque as descobertas científicas, os eventos que isso suscita e as 
opiniões sobre eles, em um mundo também potencialmente globalizado em seus aspectos 
econômicos, políticos, culturais e midiáticos, interessam às pessoas, que dele receberão 
efeitos.”, – além da eliminação do trecho “Parece que sim” –,  a substituição do ponto final 
por ponto de interrogação manteria a coerência do texto, mas, nesse caso, de acordo com a 
prescrição gramatical, o vocábulo “porque” deveria ser grafado como por que. 

III. Em “Por que você se foi? Ficou magoado porque não lhe dei atenção?”, está errada a grafia 
da palavra grifada, visto que se trata de um pronome interrogativo.

Quais estão corretas?

(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e II.
(E) Apenas II e III.
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Anotações:

COMPREENSÃO GRAMATICAL DO TEXTO

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

Uma coisa que me incomoda na discussão política brasileira, especialmente a mais popular: até 
parece, quando se fala de mazelas e malfeitos, que nada temos a ver com os políticos que nós 
mesmos elegemos. Parece que eles desembarcaram de Marte. 

Ora, o fato é que daqui a poucos meses completaremos 30 anos de eleições seguidas e livres. 
Em 1982, os brasileiros puderam eleger governadores de oposição, isto é: puderam votar. O país 
tinha sido privado do voto livre desde 1965, quando ocorreram, embora tuteladas, as últimas 
eleições para governador de Estado. Na década de 70, as principais prefeituras, centenas na 
verdade, se tornaram cargos de nomeação da ditadura. Quase nada restou para o voto. 

Mas, agora, são já três décadas de escolha livre, cada vez mais limpa, dos governantes. Ninguém 
decide impostos ou penas de prisão se não tiver sido eleito por nós. A democracia de 1985, 
aliás, foi além da instituída em 1946, porque permitiu o voto do analfabeto, liberou os partidos 
comunistas e, com o voto eletrônico e a propaganda na TV, fez despencar a fraude e a influência 
do coronelismo. 

Então, por que teimamos em renegar nossa responsabilidade na escolha de maus políticos?
 (Renato Janine Ribeiro, “Os políticos vem de Marte?” Valor Econômico, 02/07/2012)

26. Assinale a opção que completa corretamente as incógnitas da frase.

O que incomoda o autor é X; ele gostaria que Y.

a) X: as pessoas discutirem política de modo superficial / Y: elas percebessem que as eleições 
livres no Brasil acontecem há três décadas 

b) X: a falta de liberdade no momento do voto / Y: os eleitores cobrassem mais responsabilidade 
dos políticos que ajudaram a eleger

c) X: os governantes não cumprirem as promessas de campanha / Y: os políticos cumprissem 
o que prometeram na campanha 

d) X: a falta de consciência dos eleitores de que são responsáveis por ter elegido este ou 
aquele governante / Y: as pessoas assumissem sua responsabilidade pela escolha de maus 
políticos 

e) X: os eleitores tratarem os políticos como se estes tivessem vindo de Marte/ Y: os eleitores 
fossem mais cobrados pelos políticos eleitos
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MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2013 

Texto para a questão 27.

1.  Na história da física, o que chamamos de realidade também muda. Antes de Copérnico, a 
Terra era o centro do Cosmo e o Sol e os planetas giravam à sua volta. O Universo era fechado 
na forma de uma esfera, e Deus habitava a esfera mais externa. 

Newton, quando propôs a teoria da gravitação, percebeu que o Cosmo não poderia ser finito. 
5. No início do século XX, a física quântica pôs fim à noção de que podemos usar a física como 
oráculo. 

O princípio de incerteza, de Heisenberg, mostrou que não podemos medir a posição e a 
velocidade de uma partícula conjuntamente, o que torna a determinação precisa de seu 
futuro impossível. Não podemos nem mesmo atribuir existência a uma partícula antes de  
10.  a detectarmos: a realidade é definida pelo modo como interagimos com ela. Isso cria um 
novo modo de ver o mundo: sempre existirão aspectos da realidade desconhecidos. Mas o 
surpreendente é que existem outros que são inacessíveis. 

(Gleiser, Marcelo. Sobre a realidade. In: Folha de S.Paulo, 13/6/13, adaptado)

27. Acerca das ideias e estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

a) Depreende-se do texto que Copérnico, ao refutar a existência de Deus, demonstrou a 
existência de uma nova organização do Cosmo, na qual a Terra deixara de ser o planeta 
central do Universo.

b) A forma como está construído o 2º período do texto permite depreender-se que a descrição 
expressa nesse trecho corresponde ao que o autor do texto julga ter sido a organização 
inicial do Universo.

c) As informações expressas no texto permitem inferir que, até o advento da física quântica, 
no século XX, a física era uma ciência cujos postulados eram permeados de crenças, como 
evidencia o emprego da palavra “oráculo” (l. 6). d) Sem prejuízo para a correção gramatical, 
poderia ser empregada a preposição “de”, em vez de “a”, na expressão “a uma partícula” (l. 
9). 

e) A oração “que torna a determinação precisa de seu futuro impossível” (l. 8 e 9) seria mais 
clara se o adjetivo “impossível” (l. 9) tivesse sido colocado imediatamente após a forma 
verbal “torna” (l. 8). 

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2013 

28. Os trechos a seguir são adaptados do Editorial de O Globo de 9/6/2013 e estão desordenados. 
Assinale, nos parênteses, a ordem correta para compor um texto coeso e coerente (coloque 1 
no trecho inicial, e assim sucessivamente). Em seguida, assinale a opção correspondente.

( ) O ciclo do ouro provocou certa interiorização, mas, quando ele se esgotou, os rincões 
brasileiros voltaram ao isolamento anterior. A infraestrutura acabou se limitando a essa faixa 
litorânea, e, mesmo assim, havia pouca interligação.
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( ) Por séculos, a economia brasileira ficou restrita a uma faixa litorânea e pouco se 
aprofundava pelo interior, que se mantinha isolado.

( ) Hoje, no entanto, para que produtos das regiões Norte ou Centro-Oeste cheguem aos 
mercados do Sul e do Sudeste são necessários, às vezes, de nove a quinze dias de viagem, o que 
é caro e chega a inviabilizar o negócio.

( ) Com um bom sistema de transportes, armazenagem, energia e telecomunicações, por 
exemplo, esse interior como um todo poderá tornar-se mais dinâmico, e o litoral também 
poderá beneficiar-se com esse impulso.

( ) Entretanto, mesmo sem contar historicamente com uma infraestrutura razoável, algumas 
regiões do interior atualmente crescem bem mais que a média nacional.

a) 2 – 1 – 5 – 4 – 3 
b) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
c) 5 – 3 – 4 – 2 – 1
d) 1 – 4 – 3 – 5 – 2
e) 4 – 2 – 1 – 3 – 5

DNIT  – ESAF – 2012 
Considere o texto abaixo para responder à questão. 

1. Um dos direitos fundamentais das pessoas é o de ir e vir. No entanto, boa parte das 
metrópoles brasileiras não tem conseguido viabilizar esse direito de forma satisfatória. A (i)
mobilidade das metrópoles, com exceção de algumas regiões metropolitanas, aplica-se quase 
uniformemente. 

5. As metrópoles brasileiras cresceram muito rápido no período de 1930 a 1980. Elas 
expressavam a mudança intensa pela qual passou a economia brasileira, deixando de ser 
agrária-exportadora para industrializada. A mudança da matriz econômica caracterizou-se por 
intenso movimento migratório campo-cidade. O Brasil agrário tornou-se o Brasil urbano. 

De outro lado, uma das estratégias adotadas para desenvolver o setor industrial no Brasil  
10.  foi priorizar a indústria automobilística. Mas tudo tem um preço. E o preço que pagamos 
foi caro. O automóvel individual foi prioridade dos investimentos em mobilidade urbana (e 
em boa parte dos casos ainda é). Túneis, vias expressas e investimentos correlatos superaram 
aqueles dedicados aos diferentes modais (como o ferroviário). Mesmo no modal rodoviário, 
do ponto de vista de espaço ocupado nas vias públicas, os automóveis tiveram prioridade, na  
15.  maioria das vezes, em detrimento dos ônibus.

(Adaptado de Vladimir Fernandes Maciel, Problemas e desafios do transporte público urbano. http://www.pucrs.
br)

29. De acordo com a argumentação do texto, o “preço”, em “Tudo tem um preço” (l. 10), 
corresponde a uma consequência, que se traduz como

a) o direito de ir e vir.
b) desenvolvimento industrial.
c) os altos preços dos automóveis.
d) mudanças da matriz econômica.
e) problemas de mobilidade nas metrópoles.
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DNIT  – ESAF – 2012 
“Na minha nova pátria eu tentaria não escrever mais sobre o que por estas bandas tem me 
angustiado ou ameaça transformar-se num tristíssimo tédio: sempre os mesmos assuntos? 
Mandaria só questionamentos sobre o que faz a vida valer a pena: as coisas humanas, como 
família, educação, transformações, relacionamentos e separação, responsabilidades e escolhas, 
alegria, vida e morte, incomunicabilidade e o mistério de tudo – até a dor (mas que seja uma 
dor decente).”

30. No período até a dor (mas que seja uma dor decente) ao utilizar a palavra até, a autora 

a) exclui a dor como parte que faz a vida valer a pena. 
b) inclui a dor como algo valioso para a vida. 
c) relega a dor a mero sintoma. 
d) refuta a dor como argumento à sua posição. 
e) equipara a dor à vida. 

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

1. No período de 1727 a 1760, auge da produção aurífera, a Coroa havia cunhado, em média, 
01(um) conto e 1555 mil réis em moedas de ouro por ano, uma fortuna. Daí por diante, porém, 
a quantidade de dinheiro que circulava na economia sofreu um impacto tremendo. No decênio 
1761-1770, a cunhagem anual de moedas de ouro caiu 18%. A queda continuaria no período 
5. 1771 a 1790. Ou seja, na penúltima década do século XVIII, a injeção de moedas de ouro 
que a economia portuguesa recebia anualmente era um quinto do que fora três décadas antes. 
O dinheiro estava desaparecendo. 

Num primeiro momento, a reação de funcionários graduados da Coroa foi atribuir a queda nas 
remessas de ouro para Lisboa a um suposto aumento da sonegação no Brasil. (...) Fiando-se  
10.  que a causa central do problema era a sonegação, a Coroa acochou (ainda mais) a colônia. 
Logo no primeiro ano em que os mineradores não conseguiram cumprir integralmente a cota 
do quinto, Lisboa aplicou um instrumento de cobrança fiscal que se tornaria sinônimo de 
tirania: a derrama. O objetivo da derrama era obrigar os colonos a completarem a parcela do 
quinto não recolhido. Os meios utilizados iam da pressão à violência física. (...) 

15.  Havia formas de coleta ainda mais abusivas. Sem nenhum aviso prévio, guardas armados 
costumavam invadir residências para efetuar o confisco, operações que acabavam em violência 
e prisões. A inquietude, é claro, tomou conta das sociedades que viviam em áreas de mineração, 
mas a Coroa não se importava com isso. A única meta era irrigar as finanças reais. (...) A intenção 
era recolher 634 quilos de ouro referentes ao pagamento a menor, ocorrido no período 1769-
20.  1771. Mesmo com toda a violência, o resultado da derrama foi pífio: 147 quilos, o que não 
chegava a um quarto do volume pretendido. 

Adaptado de: Figueiredo Lucas, Boa Ventura! A corrida do ouro no Brasil

31. Marque a opção que fornece a correta justificativa para as relações de coesão referencial no 
texto. 

a) “era um quinto do que fora três décadas antes” (l. 6) refere-se à economia portuguesa. 

b) “Fiando-se que a causa central do problema era a sonegação” (l. 9 e 10) refere-se às áreas 
de mineração. 
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c) “auge da produção aurífera” (l. 1) refere-se à quantidade de dinheiro que circulava na 
economia. 

d) “a reação de funcionários graduados” (l. 8) refere-se à aplicação de um instrumento de 
cobrança. 

e) “mas a Coroa não se importava com isso” (l. 18) refere-se à inquietude. 

RECEITA FEDERAL – ESAF – 2012

32. Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma gramaticalmente correta, coesa e 
coerente. 

A necessidade de uma reforma tributária é quase uma unanimidade nacional. Na área federal, 
a que mais pesa na carga tributária, certamente é possível simplificar a estrutura de impostos 
e contribuições que incidem sobre os mesmos fatos geradores. Mas é a esfera estadual que 
concentra as maiores dificuldades do sistema produtivo no que se refere a tributos. É como se 
o país estivesse dividido em 27 "nações", cada qual com uma interpretação da legislação que 
deveria, no entanto, ser comum a todas. Não deixa de ser salutar que as unidades da federação 
tenham políticas de atração de investimento. _________ .

É o que poderia ocorrer também no Brasil, mas para isso é preciso uma reforma que estabeleça 
novas regras de convivência tributária entre os entes federativos. 

(Editorial, O Globo, 29/7/2012) 

a) A tentativa de se promover a reforma por meio de um projeto do governo federal não 
avançou no Congresso. 

b) Governadores se mostraram temerosos diante das mudanças, ainda que a União se 
dispusesse a compensar eventuais perdas durante um período de transição. 

c) Como as bancadas estaduais se mantiveram relutantes diante do projeto, criou-se um 
impasse.

d) A reforma poderia ter sido feita em uma conjuntura de vacas gordas, quando a arrecadação 
bateu sucessivos recordes nas várias esferas de governo.

e) Na China, embora governada por um regime centralizador, existe hoje uma disputa entre as 
províncias, e o país não se ressente dessa competição. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA – ESAF – 2014 

33. Assinale a opção que preenche a lacuna do texto de forma a torná-lo coeso e coerente. 

Os últimos meses não têm sido fáceis para muitos países emergentes. Bolsas em queda, moedas 
com forte desvalorização, redução das projeções de crescimento e aparentes problemas 
financeiros começam a trazer lembranças das recorrentes crises dos anos 1980 e 1990 e a 
suscitar temores de que tais episódios se repetirão. __________________________________
____________ ________________________________________________________________

Mas é possível prever que o mais provável é que os próximos anos sejam árduos para aqueles 
países que acumularam grandes desequilíbrios na última década de juros baixos e capital farto.  

(Adaptado de Folha de S. Paulo, 10/2/2014) 
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a) Saber se em breve haverá crise generalizada é questão de difícil resposta mesmo para os 
especialistas. 

b) Porquanto a Ásia cresceu perto de 8% ao ano e respondeu por mais da metade da expansão 
mundial. 

c) Há, portanto, a mudança do padrão desse crescimento da China, agora menos voltado para 
o consumo de matérias-primas. 

d) Entretanto, tende a haver saída em massa de divisas de países que há pouco eram a 
coqueluche. 

e) Hoje essa situação de crescimento rápido é diferente, e a distância entre o desempenho do 
centro e o da periferia se estreita.

MINISTÉRIO DO TURISMO – ESAF – 2014 

34. Assinale a opção em que o trecho preenche de forma coesa e coerente a lacuna do texto abaixo.

Mesmo com o aperto orçamentário resultante do impasse entre governo e oposição, a 
economia americana vinha avançando bem mais velozmente que a europeia. O desemprego 
tem diminuído nos Estados Unidos e chegou a 7% em novembro. Na zona do euro, caiu 
ligeiramente de 12,2% para 12,1% em outubro, mas a desocupação dos jovens continua 
superior a 24%. _______________________________________________________________

Há enormes desafios à frente, incluída a reforma do sistema financeiro, mas os dados são 
animadores.

(Adaptado de O Estado de S. Paulo, 14/12/2013)

a) Isso porque, para os países avançados a recomendação continua sendo a de combinações 
políticas mais favoráveis a uma recuperação segura. Isso inclui um ajuste fiscal mais propício 
ao crescimento, com mais folga no início e maior aperto na fase final.

b) Apesar do cenário ainda muito ruim no mercado de trabalho, a maior parte da Europa 
ocidental começa a vencer a recessão e, pelas projeções disponíveis, deve continuar nesse 
rumo em 2014.

c) Inclui também muito cuidado no abandono gradual das políticas monetárias frouxas, 
dominantes nos últimos anos - recomendação válida para autoridades americanas e 
europeias, mas especialmente para as primeiras, neste momento.

d) Portanto, os Estados Unidos já começam a se mover na direção sugerida pelo FMI. Depois 
de um longo impasse, a Câmara de Representantes aprovou uma proposta de orçamento 
com mais espaço para estímulos federais à reativação econômica.

e) Essa fórmula aprovada atende apenas em parte à pretensão do Executivo, mas é muito 
menos restritiva do que vinham defendendo as alas mais conservadoras do Partido 
Republicano americano. O próximo passo, a votação no Senado, deve ser facilitado pela 
maioria democrata.

MINISTÉRIO DO TURISMO – ESAF – 2014 

35. Os trechos a seguir compõem um texto adaptado de http://www.portal2014.org.br/noticias, 
mas estão desordenados. Assinale nos parênteses a ordem correta em que devem aparecer 
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a compor um texto coeso e coerente. Coloque 1 no trecho inicial e assim sucessivamente. Em 
seguida, assinale a opção correspondente.

( ) Para que o país possa cumprir esse objetivo, as autoridades trabalharão o plano turístico 
em três dimensões: infraestrutura, qualificação do pessoal de serviços e uma campanha de 
imagem.

( ) Em relação à infraestrutura, uma preocupação dos organizadores do Mundial, estão sendo 
feitos investimentos públicos e privados da ordem de R$ 10 bilhões na rede hoteleira e de R$ 
5,6 bilhões na modernização e ampliação dos aeroportos.

( ) A Copa do Mundo e as Olimpíadas vão fortalecer o turismo e com isso o Brasil poderá 
alcançar resultados melhores na economia e nos negócios.

( ) O lema dessa campanha é "O Brasil te chama, celebre a vida aqui", e a intenção é reafirmar 
a imagem de que o Brasil é um país capaz de transformar um grande evento em uma grande 
festa.

( ) Na área de serviços, os recursos serão direcionados para qualificação de mão de obra, 
destacando-se o "Bem Receber Copa", programa que capacitará cerca de 300 mil trabalhadores 
do setor turístico a um custo de R$ 440 milhões.

( ) Finalmente, teremos uma estratégia de imagem por meio da qual vamos mostrar ao 
mundo que o Brasil oferece muitos produtos além de seu povo, já reconhecido como um fator 
atrativo, e de sua cultura, clima, praias e gastronomia.

a) 3, 4, 6, 5, 1, 2
b) 4, 5, 3, 2, 6, 1
c) 1, 6, 5, 4, 3, 2
d) 5, 1, 4, 3, 2, 6
e) 2, 3, 1, 6, 4, 5
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GABARITO COMENTADO

1. E

OBSERVE QUE AS EXPRESSÕES-CHAVE DA ALTERNATIVA (E) ENCONTRAM-SE REPETIDAS 
NO TEXTO: “vários pacotes de estímulo ao consumo” (L. 1), “abatimento de impostos” (L. 
1-2), “reconhecimento do governo sobre ser a alta carga tributária” (L. 3), “entrave para a 
recuperação do crescimento econômico” (L. 5).

2. B

a) L. 1-2 (1º PERÍODO).
b) O 1º PERÍODO CONTRARIA O TÍTULO.
c) L. 1-3 (1º E 2º PERÍODOS).
d) L. 1-3 (1º E 2º PERÍODOS).
e) L. 1-3 (1º E 2º PERÍODOS).

3. B

a) ERRADA: REDUÇÃO. OBSERVE “seu principal objetivo era consagrar a caderneta de 
poupança como a maior aplicação financeira nacional, facilitar o crédito da população das 
classes menos favorecidas, valorizar o penhor e o financiamento imobiliário.”

b) CERTA: OBSERVE “Naquela época, a poupança era a única forma de economizar dinheiro 
sem ser debaixo do colchão.” – DEPREENDE-SE QUE, ANTES DA CEF, O DINHEIRO ERA 
GUARDADO EMBAIXO DO COLCHÃO.

c) ERRADA: REDUÇÃO. OBSERVE “seu principal objetivo era consagrar a caderneta de 
poupança como a maior aplicação financeira nacional, facilitar o crédito da população das 
classes menos favorecidas, valorizar o penhor e o financiamento imobiliário.”

d) ERRADA: REDUÇÃO. OBSERVE “Atualmente o maior motivo que leva o brasileiro a poupar 
também está relacionado à liberdade. Não de uma prisão ou de um trabalho desumano, ao 
qual os escravos eram submetidos, mas do aluguel.”

e) ERRADA: EXTRAPOLAÇÃO. OBSERVE “Atualmente o maior motivo que leva o brasileiro 
a poupar também está relacionado à liberdade. Não de uma prisão ou de um trabalho 
desumano, ao qual os escravos eram submetidos, mas do aluguel.”

04. E
a) CERTA: “ante” é uma preposição sinônima de “diante”.
b) CERTA: observe que a oração é introduzida por pronome relativo (que = os quais); logo, 

trata-se de uma oração adjetiva restritiva, pois não está isolada por vírgula.
c) CERTA: o verbo “limitar” – no texto – classifica-se como transitivo direto e indireto (limitar 

algo a alguém). Assim, o pronome “lhes” (OI) pode ser substituído, sem prejuízo gramatical, 
por “a eles” (OI).

d) CERTA: de acordo com o dicionário, “caduco” significa “que perdeu o crédito, a validade”; 
observe o contexto.

e) ERRADA: o pronome “elas” retoma “ações aptas a evitar que cenas de preconceito se 
repitam”.
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05. E

a) OBSERVE “EXCLUSIVO”: EXPRESSÃO RESTRITIVA.
b) OBSERVE “INDEPENDE”: EXPRESSÃO TOTALIZANTE.
c) OBSERVE “JÁ”: ADVÉRBIO.
d) OBSERVE “PELA SOCIEDADE E PELOS GOVERNANTES”: ARTIGOS DEFINIDIDOS = 

TOTALIDADE.
e) OBSERVE O PERÍODO QUE VAI DA LINHA 05 A 09.

06. A

O MODO SUBJUNTIVO É O MODO DA DÚVIDA, DA HIPÓTESE.

07. D

a) CORRETA: trata-se do sujeito composto da forma verbal destacada.
b) CORRETA: ideia = “doença holandesa” / causas = “efeito de descobertas ou aumento de 

preços de recursos naturais” / consequências = “valorizam a taxa de câmbio e por isso 
acarretam desindustrialização”

c) CORRETA: “claro se tal doença causa desindustrialização ou redução do crescimento 
econômico” (NO ENTANTO, A ORAÇÃO NÃO É CONDICIONAL).

d) INCORRETA: o advérbio tem a função de estabelecer ideia de consequência das causas 
apontadas nos períodos anteriores. 

e) CORRETA: o emprego do futuro do pretérito exprime dúvida, hipótese; somado à forma 
“diz-se”, comprova o não comprometimento do autor com a veracidade da informação.

08. C

a) ERRADA: RELER 1º PERÍODO; OBSERVE EXPRESSÃO ENFÁTICA “IRRELEVANTE”.
b) ERRADA: RELEIA “identidade esteja, sempre, representada nas piadas, através de 

estereótipos. Esse parece ser um traço óbvio desde sempre.”
c) CERTA: RELEIA “o estereótipo [...] caracteriza por ser uma redução“ E “discursos 

profundamente arraigados e cujos temas são sempre cruciais para uma sociedade.” 
d) ERRADA: “Assumo também que o fato de que a identidade é uma representação imaginária 

não significa necessariamente que ela não tenha amparo no real.”
e) ERRADA: “o estereótipo também deve ser concebido como social, imaginário e construído”

09. A

a) RELEIA LINHA 8-9.
b) RELEIA “rodada de medidas para acelerar a economia. A ideia é trazer de volta investimentos 

[...] pressionar os investidores para uma alta”
c) RELEIA LINHAS 6-9.
d) O REMÉDIO É FRACO PARA A QUEDA DO CAPITAL PRODUTIVO.
e) NÃO HÁ A GARANTIA – OBSERVE O VERBO NO SUBJUNTIVO (“AVANCE”), A PALAVRA 

“PERSPECTIVA” E O NEXO “APESAR”.
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10. B

a) ERRADA: OBSERVE A LOCUÇÃO ADVERBIAL E A EXPRESSÃO ENFÁTICA NA ALTERNATIVA.
b) CERTA: “Há algum tempo, Sérgio Rodrigues, em artigo publicado em um site, chamou a 

atenção para aspectos do uso de eufemismos.” = SÉRGIO RODRIGUES PUBLICOU (OU VIU 
PUBLICAREM) UM ARTIGO SEU EM UM SITE. / Há algum tempo, Sérgio Rodrigues chamou 
a atenção para aspectos do uso de eufemismos em artigo publicado em um site. = OS 
EUFEMISMOS HAVERIAM SIDO UTILIZADOS EM ARTIGO EM UM SITE.

c) ERRADA: NÃO HÁ DOIS PLANOS NO TRECHO; O ARTICULISTA REPRODUZ INDIRETAMENTE 
O POSICIONAMENTO DE CHIRAC.

d) ERRADA: EXTRATEXTUALIDADE – O CANDIDATO DEVE CONHECER A TEORIA DE USO DAS 
ASPAS (NÃO SÃO UTILIZADAS PARA DESTACAR IDEIA CENTRAL). ALÉM DISSO, O AUTOR NÃO 
DEFENDE A TESE DE HIGIENIZAÇÃO DA LÍNGUA. APENAS DISCORRE ACERCA DE UM DOS 
RECURSOS EXPRESSIVOS DA LÍNGUA. 

e) ERRADA: EXTRATEXTUALIDADE – O CANDIDATO PRECISARIA, A FIM DE RESPONDER, 
CONHECER O CONCEITO DE EUFEMISMO: “figura de linguagem baseada na substituição de 
palavra ou expressão que possa ter sentido triste, grosseiro, ou seja apenas desagradável, 
por outra de sentido mais suave ou conveniente.”

11. D

a) ERRADA: no poema de Bilac, há o emprego (necessariamente, haja vista o gênero textual) 
de conotação; p. ex., os dois últimos versos.

b) ERRADA: as estrelas não são inacessíveis para o eu lírico em Bilac, visto que o eu poemático 
conversa com elas.

c) ERRADA: tal construção constitui referência ao texto de Bilac (o Parnasianismo, escola 
literária em se insere o poema bilaquiano, caracteriza-se pelo uso de linguagem formal). 
Ao fazer uso de mesóclise, Tigre dá consistência à intertextualidade. Contudo, seu texto 
emprega linguagem coloquial, p. ex., beirando a maluquice extrema.

d) CERTA: a metalinguagem – uma das funções da linguagem – caracteriza-se pelo uso da 
linguagem para explicar a própria linguagem. No caso, o poeta escreve um poema e informa 
um possível assunto para um poema.

e) ERRADA: não se reforça a visão romântica, visto que as estrelas a que se refere o eu lírico 
em Tigre são as de cinema, as atrizes.

12. B

FATO: “dicionário analógico de Francisco Ferreira dos Santos Azevedo”

PERSONAGENS: O NARRADOR E SEU PAI.

TEMPO: “Pouco antes de morrer” / “Hoje sou surpreendido” (ANTERIORIDADE X 
POSTERIORIDADE).

LUGAR: “escritório” / “Rio de Janeiro”
PREDOMINÂNCIA DE TEMPO VERBAL: PREDOMINÂNCIA DO PRETÉRITO PERFEITO (EXEMPLO: 
“Com esse livro escrevi novas canções e romances, decifrei enigmas, fechei muitas palavras 
cruzadas.”) E DO IMPERFEITO DO INDICATIVO (EXEMPLO: “A horas mortas eu corria os olhos 
pela minha prateleira repleta de livros gêmeos, escolhia um a esmo e o abria a bel-prazer.”)
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13. C

OBSERVE, POR EXEMPLO, “Mas, a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados, 
como os de Entre-Douro e Minho, porque, neste tempo de agora, assim os achávamos como os 
de lá. Águas são muitas e infindas.”

14. B

(S) – “receita gerada pelo pedágio vai melhorar o transporte”.

(N) – “não resolveu os problemas”.

(S) – “pensar bem”.

(N) – “mais o pedágio?”

(N) – “o dinheiro não é investido no transporte”

(S) – “andar sozinho [...]? Então pague pelo privilégio!”

(S) – “trânsito [...] pedágio [...] melhorou.”

15. D

APRESENTA INFORMAÇÕES SOBRE “A história do celular”.

16. C

I. ERRADA: O TEXTO SE INSERE NAS TIPOLOGIAS EXPOSITIVA (APRESENTAÇÃO DOS 
INGREDIENTES) E INJUNTIVA (MODO DE FAZER).

II. ERRADA: NÃO HÁ PREDOMINÂNCIA DE DESCRIÇÃO (APENAS AOS PIMENTÕES SÃO 
ATRIBUÍDAS CARACTERÍSTICAS).

III. CERTA: O TEXTO INSTRUCIONAL É AQUELE QUE TEM COMO FINALIDADE ENSINAR A 
REALIZAR UMA ATIVIDADE.

17. E

NAS 3 PROPOSTAS DE SUBSTITUIÇÃO, VEEM-SE A TROCA DE UM ADVÉRBIO PELA LOCUÇÃO 
ADVERBIAL CORRESPONDENTE (AFIRMATIVAS I E III) OU DE UM ADVÉRBIO POR SEU SINÔNIMO, 
CONFORME DICIONÁRIO (AFIRMATIVA II).

18 E

VULNERÁVEL = QUE É SUSCETÍVEL, PASSÍVEL DE / RESPEITOSAS = Que guardam respeito, que 
veneram; REVERENTES / SIMILARES = Muito parecido, igual em muitos aspectos; SEMELHANTE.
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19. B

a) ATUAR = AGIR.

b) ATUAR = DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE. A REGÊNCIA DO VERBO NO TEXTO E NA FRASE JÁ 
APONTARIA PARA A MESMA SIGNIFICAÇÃO (“ATUAR COMO”).

c) ATUAR = ACARRETAR CONSEQUÊNCIA OU EFEITO.

d) ATUAR = ACARRETAR CONSEQUÊNCIA OU EFEITO.

e) ATUAR = EXERCER PRESSÃO

20. E

a) ERRADA: o pronome “se” é reflexivo.

b) ERRADA: não haveria prejuízo, visto que o verbo “empenhar-se” rege igualmente as 
preposições “em” e “para”.

c) ERRADA: apenas “contudo” e “entretanto” poderiam substituir o nexo adversativo “no 
entanto”; os demais são causais, em princípio.

d) ERRADA: a preposição “a” é regida pelo verbo “desagradar”.

e) CERTA: a palavra “estridência” significa “qualidade de estridente”, isto é, “de som agudo 
e áspero”. Ao substantivo “interesses” não pode ser atribuída da características, a não ser 
figuradamente.

21. B

a) ERRADA: ambas as palavras foram usadas denotativamente, ou seja, em seu sentido real.

b) CERTA: para Mafalda, a palavra “gente” tem um conceito mais amplo (e, portanto, mais 
vulgar) que “pessoa” (mais específico e mais difícil de ser encontrado).

c) ERRADA: de acordo com o dicionário, as palavras “gente” e “pessoa” são sinônimas.

d) ERRADA: os conceitos de homônimos e parônimos consideram questões morfológicas 
(grafia e/ou som), e não semânticas.

e) ERRADA: o conceito de número têm a ver com aspectos morfológicos, não semânticos.

22. E

O correto é “fragrância”; o substantivo parônimo é “flagrante”.

23. E

I – CERTA: “mal” = advérbio, oposto de “bem”; “mau” = adjetivo, oposto de “bom”.

II – ERRADA: “há”, do verbo “haver”, exprime tempo decorrido, que já passou, e não ideia do 
que ainda está por vir ou espaço.

III – CERTA: “senão” = “a não ser” (no contexto); “se não” = “caso não”.
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24. A

a) artigo: antecede nome e é variável.

b) fusão de “a” preposição (regida por “comparada”) com “a” artigo (antecede nome e é 
variável); substituir produção por produto; o resultado será “AO PRODUTO”.

c) verbo haver indicando tempo decorrido; substituível por “faz”.

d) artigo: antecede nome e é variável.

e) não ocorre crase antes de verbo.

25 B

I – ERRADA: na frase, trata-se de pronome relativo, substituível por “pela qual”, logo não pode 
ser substituído por “porque” – conjunção causal ou explicativa.

II – CERTA: a frase se tornaria uma interrogação direta.

III – ERRADA: está correta a grafia de “porque”, visto que não se trata de uma interrogação, mas 
de uma hipótese.

26. D

X = 1º PARÁGRAFO; Y = ÚLTIMO PARÁGRAFO; relação de causa / consequência.

27. E

a) ERRADA: não é possível depreender que Copérnico refutou a existência de Deus, mas, sim, 
que refutou a organização do Cosmo.

b) ERRADA: o autor não faz suposições, visto que emprega as formas verbais no pretérito 
imperfeito do indicativo – modo da certeza. O autor descreve aquilo em que se acreditava.

c) ERRADA: a física era vista como infalível (sentido da palavra “oráculo” no texto), e não 
permeada de crenças.

d) ERRADA: o verbo “atribuir” rege a preposição “a”, não “de”.

e) CERTA: a forma como se construiu a frase (“o que torna a determinação precisa de seu 
futuro impossível.”) provoca ambiguidade: impossível é a determinação precisa, e não o 
futuro.

28. A

TRECHO 1 – EXPOSIÇÃO DO ASSUNTO; “...FAIXA LITORÂNEA...” / TRECHO 2 – “INTERIORIZAÇÃO” 
X “FAIXA LITORÂNEA”; “INFRAESTRUTURA” / TRECHO 3 – “INFRAESTRUTURA”;  “REGIÕES DO 
INTERIOR” / TRECHO 4 – “ESSE INTERIOR”; “BOM SISTEMA DE TRANSPORTES” / TRECHO 5 – 
“NO ENTANTO”, “NOVE A QUINZE DIAS DE VIAGEM”. Observe as repetições (a mesma palavra 
ou campo semântico): trata-se de elementos de coesão.
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29. E
OBSERVE O PERÍODO QUE TEM INÍCIO NA LINHA 11 E “os automóveis tiveram prioridade, na 
maioria das vezes, em detrimento dos ônibus”. Observe relação de causa – consequência.

30. B

A PALAVRA DENOTATIVA “ATÉ” EXPRIME, NO CONTEXTO, INCLUSÃO DE FORMA IMPLÍCITA 
(LÊ-SE QUE A VIDA INCLUI A DOR – ENTRE OS OUTROS ASPECTOS CITADOS: “Mandaria só 
questionamentos sobre o que faz a vida valer a pena”).

31. E

a) ERRADA: refere-se a “a injeção de moedas de ouro”, sujeito da forma verbal “era” (que é 
que era?).

b) ERRADA: refere-se a “a Coroa”, sujeito da forma nominal “Fiando-se” (quem é que se 
fiava?).

c) ERRADA: trata-se do aposto (explicação) de “No período de 1727 a 1760”.
d) ERRADA: “a reação de funcionários graduados da Coroa” é sujeito de “foi atribuir” (l. 8).
e) CERTA: o pronome “isso” retoma o nome “inquietude” (l. 17).

32. E
Observe a contraposição espacial estabelecida por “China” e “Brasil” no segundo parágrafo. 

33. A

a) CERTA: observe a palavra “crises” (3ª linha) e a palavra “crise” no trecho – coesão por 
repetição.

b) ERRADA: “porquanto” é um nexo causal que introduz oração subordinada; logo, não 
haveria oração principal (frase fragmentada).

c) ERRADA: “portanto” é um nexo conclusivo, e não há conclusão em relação ao padrão de 
crescimento chinês.

d) ERRADA: “entretanto” é um nexo adversativo, e não ocorre oposição entre a crise e a saída 
de divisas dos países emergentes.

e) ERRADA: trata-se de contraposição.

34. B
a) ERRADA: não se inicia período com a expressão “Isso porque”, pois provoca a construção 

de uma frase fragmentada (oração subordinada sem oração principal).
b) CERTA: “apesar” é um nexo concessivo – o mercado de trabalho europeu (frase anterior) 

não está bom, MAS há projeções de que a recessão será vencida.
c) ERRADA: não há, no trecho, nenhum elemento de retomada; o nexo “também” exige um 

elemento anterior ao qual o posterior será somado, o que não ocorre.
d) ERRADA: a última frase do trecho anterior discorre sobre mercado de trabalho na Europa, 

e não aos Estados Unidos; o nexo “portanto” é conclusivo, e não há conclusão sobre o 
assunto abordado na frase anterior.

e) ERRADA: o pronome “essa” retoma assunto anteriormente enunciado; a frase anterior não 
fala sobre “fórmula”.
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35. E

1º trecho (2): apresentação do assunto = INFRAESTRUTURA DO MUNDIAL.

2º trecho (3): retomada de “MUNDIAL” por meio de paráfrase = COPA DO MUNDO  e 
OLIMPÍADAS.

3º trecho (1): retomada de “RESULTADOS MELHORES NA ECONOMIA” por meio do nexo “PARA” 
(finalidade) e “ESSE OBJETIVO”.

4º trecho (6): repetição “IMAGEM” – “IMAGEM” estabelecendo coesão.

5º trecho (4): paráfrase “ESTRATÉGIA DE IMAGEM” – “CAMPANHA”  e emprego do pronome 
“ESSA” estabelecendo coesão.

6º trecho (5): retomada de um dos aspectos abordados na apresentação do assunto 
(“QUALIFICAÇÃO DE SERVIÇOS”) por meio de “QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA”.
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87

VERBS

VERB FUNDAMENTALS

ORDINARY (FULL) VERBS

Os verbos “completos” são aqueles que possuem as formas verbais do infinitivo, passado, 
particípio passado e particípio presente (-ing). Também podem ocorrer em qualquer tempo 
verbal (present tenses, past tenses e future tenses). São divididos em duas categorias: regulares 
e irregulares.

REGULAR VERBS

Caracterizados pela terminação “–ed” no passado e no particípio passado (work, talk, love, 
rain, play, etc.). São a maioria dos verbos da Língua Inglesa.

IRREGULAR VERBS

São os verbos que não formam o passado e o particípio com a terminação – ed (eat, drink, 
speak, run, make, etc.). São minoria na classe dos verbos. Porém são os mais freqüentes e 
assíduos nos exames vestibulares.

PRINCIPAIS VERBOS IRREGULARES

I    II   III

INFINITIVE SIMPLE PAST  PAST PARTICIPLE  TRADUÇÃO

Beset  Beset   Beset    Atacar, acuar

Bet  Bet   Bet    Apostar

Burst  Burst   Burst    Estourar
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Cast   Cast   Cast   Arremessar

Cost   Cost   Cost   Custar

Cut   Cut   Cut   Cortar

Hit    Hit   Hit   Bater, Golpear

Hurt   Hurt   Hurt   Ferir, Machucar

Let    Let   Let   Deixar, permitir

Put   Put   Put   Por, colocar

Quit   Quit   Quit   Desistir, parar

Read   Read   Read   Ler

Set    Set   Set   Ajustar, estabelecer

Shut   Shut   Shut   Fechar

Split   Split   Split   Rachar, partir

Spread   Spread   Spread   Espalhar, difundir

Wet   Wet   Wet   Molhar, umedecer

Bleed   Bled   Bled   Sangrar

Breed   Bred   Bred   Criar; gerar

Feed   Fed   Fed   Alimentar

Lead   Led   Led   Liderar

Meet   Met   Met   Encontrar, reunir-se

Shoot   Shot   Shot   Atirar

Speed   Sped   Sped   Acelerar

Bring   Brought  Brought  Trazer

Buy   Bought   Bought   Comprar

Fight   Fought   Fought   Lutar, brigar

Seek   Sought   Sought   Procurar

Think   Thought  Thought  Pensar, achar

Bend   Bent   Bent   Dobrar
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Build   Built   Built   Construir

Lend   Lent   Lent   Emprestar

Send   Sent   Sent   Enviar, mandar

Spend   Spent   Spent   Gastar, passar

Creep   Crept   Crept   Rastejar

Feel   Felt   Felt   Sentir

Keep   Kept   Kept   Guardar, manter

Sleep   Slept   Slept   Dormir

Weep   Wept   Wept   Chorar, lamentar

Deal   Dealt   Dealt   Lidar, negociar

Hear   Heard   Heard   Ouvir

Mean   Meant   Meant   Significar; querer dizer

Begin   Began   Begun   Comecar

Drink   Drank   Drunk   Beber

Ring   Rang   Rung   Tocar, soar

Sing   Sang   Sung   Cantar

Sink   Sank   Sunk   Afundar

Spring   Sprang   Sprung   Saltar

Swim   Swam   Swum   Nadar

Blow   Blew   Blown   Soprar

Grow   Grew   Grown   Crescer

Know   Knew   Known   Saber,conhecer

Throw   Threw   Thrown  Arremessar

Arise   Arose   Arisen   Emergir; originar

Drive   Drove   Driven   Dirigir; conduzir
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Ride   Rode   Ridden   Andar a cavalo, de moto

Rise   Rose   Risen   Aumentar; crescer

Write   Wrote   Written  Escrever

Become   Became  Become  Tornar-se

Come   Came   Come   Vir

Run   Ran   Run   Correr

AUXILIARY VERBS

Como sugere a denominação, são os verbos que funcionam como “assistentes”, “ajudantes” 
dos verbos completos e ajudam a formar os tempos verbais. São eles: TO BE (is, are, was, were, 
will be, has been, had been, etc.), TO DO (do, does, did), TO HAVE (have, has, had, will have) e 
os MODAIS (will, would, can, could, may, might, must, should, etc.)

Verb “THERE TO BE”  (Haver)

There is  - Há, (um, uma)

There are  - Há, (mais de um)

There was  - Havia (um, uma)

There were  - Havia (mais de um)

There will be  - Haverá

There would be - Haveria

There can be - Pode haver

There could be - poderia haver

There must be - deve haver

There should be - deveria haver

There has been - tem havido

There had been - tinha havido
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VERB TENSES

Na maioria das línguas, a classe de palavras mais importante é o Verbo. O inglês, uma língua 
que é falada por culturas extremamente obcecadas por tempo, não poderia ser diferente. O 
verbo é a palavra de maior força numa sentença. Sem ele não existe uma sentença completa.

Assim como o português, o inglês é dividido em três categorias distintas: presente,      passado 
e futuro. Entender os verbos permite entender como as sentenças comunicam as idéias. 
Este tópico é de fundamental importância para o processo de interpretação de textos e para 
compreender outros assuntos da gramática.

IMPORTANT
 I    II    III

(___________)  (___________)  (___________)

1)

2)

3)

3.1)

4)

4.1)

5)

5.1)

PRESENT SIMPLE - 
PRESENT CONTINUOUS -
PRESENT PERFECT - 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS
PRESENT EMPHATIC - 
PAST SIMPLE - 
PAST CONTINUOUS - 
PAST PERFECT - 
PAST EMPHATIC - 
FUTURE SIMPLE - 
FUTURE CONTINUOUS -
CONDITIONAL SIMPLE -
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CONTRACTIONS / SHORT FORMS (Contrações)

A correta interpretação das contrações (apóstrofo + uma ou duas letras) pode ser determinante 
para que você compreenda com eficiência a ideia de determinadas passagens de textos  e 
também responda aos testes específicos de gramática. Confira abaixo as mais assíduas e 
confitantes "contractions" ou "contracted forms":

1) ‘s = is            → quando for seguido da forma verbal ING, adjetivo ou substantivo                           

   precedido de artigo.

Bruce’s working  for the government. “Bruce está trabalhando para o governo.”

It´s hard.  "É difícil". Note que "hard" é um adjetivo

2) ‘s = has         → quando seguido de particípio passado (III coluna)

Bruce’s worked for the government since 1995.     “Bruce trabalha para o governo desde 1995.”

It’s been a hard work.   “Tem sido um trabalho difícil.”

3) ‘s = us                 → quando ocorre com o verbo “let”, significando vamos.

Let’s go out tonight.     “Vamos sair hoje à noite.”

4) ‘ll = will   → pode ser a forma contrata de “will” ou “shall” (aux. do futuro)

They’ll play next week.  “Eles jogarão próxima semana.”
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5) ‘d = would            → quando seguido de infinitivo ou da palavra “rather”. 

OBS.: would rather - preferir

He’d work for the government.  “ Ele trabalharia para o governo.”

It’d be a hard work.   “ Seria um trabalho difícil.”

They’d rather stay home.                 “Eles preferem ficar em casa.”

6) ‘d = had                → quando seguido de particípio passado ou da palavra “better”.

OBS.: had better – é melhor

He’d worked for the government.  “Ele trabalhara para o governo.”

It’d been a hard work.    “Fora um trabalho difícil.”

We’d better run.     “É melhor que corramos.”

ATENÇÃO: Advérbios podem ser empregados entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Fique 
atento ao formato do verbo que ocorre logo após o advérbio.

He’d   never      work   for  the   government.      “Ele nunca trabalharia para o governo.”

↓         ↓            ↓

‘d      advérbio    infinitivo  → ‘d = would

He’d    never     worked   for the government.     “Ele nunca tinha trabalhado para o governo.”

↓           ↓             ↓

‘d       advérbio    particípio →  ‘d = had

AUXILIARY MODAL VERBS

Os verbos auxiliares modais têm significados que variam entre graus de certeza, obrigação, 
liberdade de ação, habilidade (física ou mental) e possibilidade. Também podem ser usados 
para demonstrar o grau de polidez e tato do falante. Esses verbos são estudados separadamente 
porque:
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 • funcionam como verbos auxiliares, sendo sempre usados antes de um verbo completo no 
infinitivo sem “to” (com exceção de ‘ought’, que só funciona com ‘to’);

 • não recebem o ‘-s’ na 3a  pessoa do singular do presente (he,she,it);

 • não possuem formas como ‘ing’ (gerúndio) ou ‘ed’ (particípio);

 • na formação de perguntas ou negativas não usamos nenhum auxiliar e sim os próprios 
verbos modais;

 • possuem formas supridoras (equivalentes em significado) para formação de outros tempos 
verbais

Present  Past  Tradução Demais tempos (forma 
supridora)

Can   Could  poder  Be able to (estar apto para / ser  
       capaz de)

May   Might  poder  Be allowed to (Ter permissão   
       para)

Must      -  dever  Have to (Ter de)

Should  = Ought  to *    -  deveria Have the duty to (Ter o dever de)

CAN

 • Empregado para expressar uma habilidade física ou mental.

She can play the piano. Ela pode tocar piano

 • Empregado para solicitar, aceitar ou negar um pedido informal.

You can’t leave earlier today. Você não pode sair mais cedo hoje.

 • Empregado para indicar uma possibilidade presente ou futura.

Kelly can go out with us tonight. Kelly pode sair conosco hoje à noite.

OBS: COULD pode ser usado no “conditional” ou para formular perguntas ou pedidos 
educadamente.

       Peter could go to Rio. Peter poderia ir ao Rio.

       Could you bring me a cup of coffee, please? 

       Você poderia trazer-me uma xícara de café, por favor?
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MAY

 • Pode ser empregado para indicar uma permissão, licença ou autorização formal.

May I speak with the manager? Posso (tenho permissão para) falar com o gerente?

 • Pode indicar uma possibilidade ou probabilidade presente ou futura.

I may see my son this morning. Eu posso ver meu filho esta manhã.

It may turn colder tomorrow. Pode ficar mais frio amanhã.

OBS: MIGHT pode indicar uma permissão no passado ou uma remota possibilidade futura.

      Peter’s boss said he might deal the full amount. 

      O chefe de Peter disse que ele podia negociar a quantia total.

      It might turn colder tomorrow. Pode (probabilidade remota) ficar mais frio amanhã.

MUST

 • Expressa uma forte necessidade ou obrigação.

The intruders must leave the country right away.

 Os intrusos devem sair do país imediatamente.

 • A forma negativa MUST NOT (Mustn’t) indica uma proibição.

Employees must not work without gloves. 

Funcionários não podem (estão proibidos de) trabalhar sem luvas.

OUGHT TO / SHOULD

 • Expressam uma recomendação, conselho ou obrigação moral.

You should visit your parents. Você deveria (é recomendável que) visitar seus pais.

      He oughtn’t to argue with the elders. 

      Ele não deveria (não é aconselhável que) discutir com os mais velhos.
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Questões

1. She __________ play this game perfectly 
last week.

a) ought
b) can 
c) could
d) may
e) might

2. Nicki __________ leave this room now.

a) musts
b) must
c) have to
d) has
e) had to

3. “They mustn’t enter that room”, expressa:

a) uma ordem    
b) uma proibição
c) uma advertência
d) uma prescrição
e) uma obrigação 

4. Answer the following questions by 
identifying the sentences whose modal verb 
indicates

A – STRONG OBLIGATION  
B – MILD OBLIGATION   
C – PAST OBLIGATION
D – FUTURE POSSIBILITY

1 (   ) I may do this exercise again.
2 (   ) I had to do this exercise again.
3 (   ) I must do this exercise again.
4 (   ) I should do this exercise again.
5 (   ) I have to do this exercise again.

5. A palavra “master”  no segmento “You can 
master this rewarding art with the help of 
vegetables” está sendo usada com o mesmo 
sentido do texto em

a) She’s had their master bedroom 
redecorated again.

b) He will master the language if he studies 
harder.

c) Cel. Barnes is the master of a large 
cotton plantation in Georgia.

d) Mr. M is a master of the occult.
e) All the lights can be controlled with this 

master switch.

Gabarito: 1. C 2. B 3. E 4. (1-D / 2-C / 3-A / 4-B / 5-A) 5. B
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PASSIVE VOICE

A voz passiva é utilizada quando queremos enfatizar a AÇÃO e não quem a fez (agente). Também 
é utilizada quando o agente não for relevante.

Uma sentença na passiva deverá sempre conter os seguintes elementos: BE + PARTICÍPIO 
PASSADO (III)

Existem cinco passos que precisam ser seguidos para transformarmos uma sentença da ATIVA 
para a PASSIVA:

1 – Objeto da ativa transforma-se em sujeito da passiva.

2 – Verbo “to be” no mesmo tempo do verbo dado na ativa.

3 – Particípio passado do verbo dado na ativa.

4 – Preposição “by” (por, pelo, pela)

5 – Sujeito da ativa transforma-se em objeto da passiva.
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Questões

1. A passiva de “Bill chopped all those trees” é:

a) All those trees will be chopped by Bill.
b) All those trees were chopped by Bill.
c) All those trees had been chopped by 

Bill.
d) All those trees would chopped by Bill.
e) All those trees had chopped by Bill.

2. “Dangerous driving causes many tragic 
accidents.” A voz passiva dessa frase é:

a) Many tragic accidents were caused by 
dangerous driving.

b) Many tragic accidents had been caused 
by dangerous driving.

c) Many tragic accidents are caused by 
dangerous driving.

d) Many tragic accidents has been caused 
by dangerous driving.

e) Many tragic accidents will be caused by 
dangerous driving.

3. “He’s lost his keys.”

a) His keys have been lost.
b) His keys have being lost.
c) His keys have been losing.
d) His keys have been lost by he.
e) He has been lost his keys.

4. The correct active voice of  “...has been 
adopted by the Beatles...” is

a) The Beatles adopted...
b) The Beatles had adopted...
c) The Beatles have adopted...
d) The Beatles have been adopting...
e) The Beatles had been adopting...

Gabarito: 1. B 2. C 3. A 4. A
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THE “ING” ENDING (A TERMINAÇÃO “ING”)

Formamos um gerúndio acrescentando a terminação ING ao verbo.

surf – surfing     hear  –  hearing read - reading 

A terminação “ing” pode desempenhar  três funções:

1- SUBSTANTIVO - Swimming is a great sport. A natação é um excelente esporte.

2- ADJETIVO – The shining moon showed up last night. A lua brilhante apareceu noite passada.

3- VERBO - Ruth is smiling. Ruth está sorrindo

FUNÇÃO SUBSTANTIVO

Quando SUJEITO ou OBJETO das orações.

Ex: The bombing caused terrible suffering.

 O bombardeio causou  um sofrimento terrível.

FUNÇÃO ADJETIVO

Quando ANTECEDENDO e descrevendo um SUBSTANTIVO

Ex: The winning car was sold.

 O carro vencedor foi vendido.

FUNÇÃO VERBO

Quando figurando APÓS  o verbo “BE”
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Ex:  She  is     walking.

   Was   

   Will be         

   Would be  

   Must be  →
   Should be 

   Has been 

   Had been  

O GERÚNDIO DEVERÁ SER EMPREGADO

 • Após preposições;

 • Após alguns verbos;

 • Após algumas expressões idiomáticas.

O GERÚNDIO DEVERÁ SER EMPREGADO APÓS PREPOSIÇÕES

 • IN, ON, AT(em,no,na)
 • ABOUT (sobre, perto de)
 • AFTER (depois)
 • BEFORE (antes)
 • FROM (de)
 • OF(de, do, da)
 • FOR (por, pela) 
 • BY (por, pela)
 • OUT (fora)
 • WITH (com)
 • WITHOUT (sem)    
 • DOWN (para baixo) 
 •  UP (para cima)  
 • ALONG (junto de) 
 • DESPITE (apesar de)      
 • AROUND (por volta, ao redor)

They were talking about studying English.

Don’t leave home without knowing the way.
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O GERÚNDIO TAMBÉM DEVERÁ SER EMPREGADO APÓS OS SEGUINTES VERBOS:

 •  Enjoy  (gostar; desfrutar)
 •  Keep  (manter; guardar)  
 •  Finish    
 •  Remember 
 •  Prevent (impedir)  
 •  Admit  
 •  Stop    
 •  Mind (importar-se)

I Enjoy swimming in the morning. 

He remembered calling his mother yesterday.  

Did she admit killing the cat?

 • Dislike (não gostar de)  * Object to (objetar, opor-se)    * Avoid (evitar)  * Deny (negar)   * 
Risk (arriscar)

She dislikes driving.   

They object to talking to the audience.

Avoid passing under that bridge.

IDIOMATIC VERB PHRASES FOLLOWED BY “-ING”

EXPRESSÃO      

 • Be used to (estar acostumado a)   

 • Get used to (acostumar-se)    

 • Feel like (estar a fim de)    

 • Can’t help (não posso deixar de)   

 • Can’t stand (não suporto)    

 • Can’t bear (não aguento)    

 • It’s no use (não adianta)    

 • It’s no good (não é bom)    

 • Be worth (valer a pena)   

 • (Be) look(ing) forward to (aguardar ansiosamente por) 

 • How about? (Que tal?)    
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Questões

1. Assinale a alternativa em que a forma – ING 
não é usada como em “Heavy BLEEDING is 
less serious than commonly believed.”

a) Vomiting is sometimes cause for 
immediate attention.

b) Diminished hearing is less serious than 
diminished vision.

c) The doctor is now suturing a deep cut in 
her hand.

d) Animal bite requires immediate cleaning 
and oral antibiotics.

e) Once bleeding stops, wash the wound 
with soap and water.

2. If he insists on __________ I’ll leave the 
room.

a) to smoke
b) smoke
c) smokes 
d) to smoking 
e) smoking

3. He has no reason for _________ with us.

a) disagree 
b) to disagree 
c) disagrees  
d) disagreeing 
e) to disagree

4. He remembers___________ Mrs. Collins

a) had seen
b) seeing
c) to see
d) sees
e) having seeing

5. She denied _________committed the crime.

a) having 
b) to have 
c) has  
d) had        
e) has had

6. She can’t help __________ whenever she 
sees a love story film.

a) cried
b) to cry
c) crying 
d) cries         
e) cry

7. Do you _________ closing the window ?
a) want
b) agree
c) mind 
d) forget
e) asked

8. It´s no use________him now. You 
must_____until he stops_______.

a) interrupting - to wait - to talk
b) to interrupt - wait - talking
c) interrupting - waiting - to talk
d) interrupting - wait - talking
e) to interrupt - to wait - talking

9. (UFRGS) Some men object __________ like 
a peasant.
a) lived 
b) living
c) to living
d) to live
e) live

Gabarito: 1. C 2. E 3. D 4. B 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C
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VERY / TOO / ENOUGH / SO / SUCH /
QUITE / PRETTY / RATHER

VERY (muito) – Antes de adjetivos ou advérbios.

That girl is VERY beautiful.

Those guys run VERY fast.

ATENÇÃO! NO ENTANTO,

That girl is MUCH MORE beautiful than Cameron Diaz.

Those guys run MUCH fastER than you.

LEMBRE-SE: VERY (exato, próprio, mesmo, realmente)

Para enfatizar, VERY pode vir antes de um substantivo, superlativo, ou da palavra “first”.

Those were his VERY words.

We only use the VERY best ingredients.

He was the VERY first surfer to drop Waimea Bay.

TOO (demais, excessivamente) – Antes de adjetivos ou advérbios.
Apresenta uma ideia negativa de excesso.

That bike is TOO expensive. I can't afford it.

It's TOO cold to swim.

She walks TOO slowly! She's going to get late.

TOO MUCH (demais) – uncountable nouns

She spends TOO MUCH (money) on purses and shoes. That’s why she is broke.

TOO MANY (demais) – plural nouns

Pete made TOO MANY mistakes. That’s why he flunked.
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ENOUGH (bastante, suficiente, suficientemente) – Depois de adjetivos 
ou advérbios. Antes de substantivos. Também pode funcionar como 
pronome.

She is witty ENOUGH to solve the problem.

The President governs powerfully ENOUGH to keep the country's welfare.

Do you have ENOUGH time for a chat?

Please, turn the radio off. We've had ENOUGH of the news.

SO (tão) – antes de adjetivos ou advérbios.

She is SO mean!

That house is SO old. It needs some home improvement.

He plays SO well. He must be a professional.

SO MUCH (tanto, tanta) – uncountable nouns

She usually spends SO MUCH (money).

SO MANY (tantos, tantas) – plural nouns

There were SO MANY people at the party that they ran out of beer!

*SO (assim, portanto) – therefore, thus, hence, consequently

My ankle started hurting, SO I stopped running.

SUCH (tão, tal, tais, por exemplo) 

TÃO (ADJ + SUBST)

This is SUCH A heavy box that I'm afraid I can't carry it. (SUCH A + ADJ + SING NOUN)

We haven't had SUCH AN enjoyable afternoon in years. (SUCH AN + ADJ + SING NOUN)

Our neighbors are SUCH nice people. (SUCH + ADJ + PL. NOUN)

It was SUCH sad news that made me cry. (SUCH + ADJ + UNCOUNT. NOUN)
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TAL/TAIS (SUBST)

We don't like SUCH A tv show. (SUCH A/AN + SING NOUN)

SUCH advice is useful. (SUCH + UNCOUNT. NOUN)

SUCH measures will reduce crime in the city. (SUCH + PL. NOUN)

POR EXEMPLO, TAIS COMO (LIKE)

Students usually engage in different sports, SUCH AS basketball, football and baseball.

QUITE (bastante, mas não completamente; completamente) – antes de 
adjetivos

I’m QUITE tired, but I’m happy to walk with you guys.

The two situations are QUITE (completely) different.

PRETTY (bem. Quite, but not very) – antes de adjetivos

The traffic was PRETTY bad.

I’m PRETTY sure they’ll accept the invitation.

RATHER (um tanto) – antes de adjetivos com sentido mais depreciativo.

I find her books RATHER dull.

That’s a RATHER old photograph.

RATHER (ou melhor, melhor dizendo) – usado para consertar algo recém dito, deixar mais 
coerente e correto.

The music, or RATHER noise, from the party upstairs went on all night.

RATHER THAN (INSTEAD OF – ao invés de)

He saw his music as a hobby RATHER THAN a career.

WOULD RATHER (PREFER – preferir) – seguido por um infinitivo sem “to”

I WOULD RATHER go out for dinner than stay at home.

I PREFER going out for dinner to staying at home.
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WH-WORDS

1. WHAT

Seu emprego é de sentido genérico e não específico.

PRONOME: Sujeito, objeto ou objeto de uma preposição.

What happened to the players?

What did she tell you?

What did she dream about?

What is Mrs Thompson? (ocupação, profissão)

DETERMINANTE: Objeto de um verbo.

What university did he say he attended?

What qualifications does the applicant have?

2. WHICH

Quando se pede informação sobre UM dentre um número limitado de coisas ou pessoas. 
Sentido específico.

Which would you like to drink, soda or juice?

Which girl is your sister, the blonde or the brunette one?

ATENÇÃO! Para uma escolha entre um número limitado de opções.

What finger have you hurt? (wrong)

Which finger have you hurt? (right)

3. WHO

Quando se pergunta sobre a identidade de alguém. Pode ser sujeito, objeto ou objeto de uma 
preposição.

Who broke uncle Joe’s mug?

Who did you see last night?

Who were they talking about?
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4. WHOM

Só pode ser usado como objeto de um verbo ou de uma preposição. Com um apelo mais formal, 
pode ser usado no lugar de who (objeto).

Whom did you see last night?

Whom will you call?

By whom was this note written?

5. WHOSE (DE QUEM?)

Usado para se perguntar a quem algo pertence (posse).

Whose car is that?

Whose magazines do you think those are?

Whose computers need repair?

6. WHAT...LIKE?

Com o sentido de “como”, é usado para pedir uma descrição, os detalhes de coisas ou pessoas.

What is the weather like in Portland?

What is Sue like? (She is gorgeous and smart)

HOWEVER

How is Sue? (She is doing fine now, but she was sick for three days)

*HOW (como, de que maneira, com que meios, em que estado de saúde)

7. HOW + ADJECTIVE / ADVERB

HOW LONG (quanto tempo) does it take from here to Rio by car?

HOW LONG (qual o comprimento) is the bridge?

HOW WIDE (qual a largura) is the bridge?

HOW FAR (a que distância) is it from here to Rio?

HOW TALL (qual a altura) is that goalkeeper?

HOW OLD (qual a idade) is your mother?

HOW OFTEN (com que frequência) do you play tennis?

HOW SOON (em quanto tempo) can you get here?
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HOW MUCH (quanto,a – incontável) did you pay for that coat?

HOW MANY (quantos,as) people are there in that line?

8. HOW (WHAT) ABOUT

HOW/WHAT ABOUT (que tal) going to the movies?

Sue left for Scotland last month. WHAT ABOUT (e quanto a,o) her son, did he go?

9. WHEN

Usado para se perguntar sobre o tempo no qual algo ocorrerá ou ocorreu.

When will you leave for Cidreira?

When did the concert finish?

10. WHERE

Lugar ou posição.

Where is the nearest subway station?

Where were you born?

11. WHY = WHAT...FOR

Why did you say that?

What did you say that for?

SUFFIXES

O sufixo é um anexo adicionado ao final de uma palavra que serve para formar uma nova 
palavra. Um sufixo também modifica a classe gramatical desta palavra sufixada. Conhecendo-
os, aumentamos nossa capacidade de inferência e dedução quando em um confronto com 
uma palavra desconhecida, além de sabermos a que classe gramatical determinado vocábulo 
sufixado pertence.

1) SUBST +  FUL(L)   = ADJETIVO

          ↓

 (cheio; preenchido com)
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CAREFUL – cuidadoso

BLAMEFUL – guilty; culpable (culpado) 

FEARFUL – afraid; frightened (assustado, amedrontado)    

1. O sufixo –ful está corretamente empregado em todas as alternativas, exceto:

a) uglyful 
b) careful 
c) hopeful 
d) useful 
e) cheerful

2) SUBST +   Y   = ADJETIVO

       ↓

 (cheio; preenchido com)

BLOODY – sangrento; ensanguentado

HEALTHY – sound; hale (saudável)

WEALTHY – rich (rico)

2. Todas as alternativas abaixo contém a mesma sequência de classes gramaticais do segmento 
“soccer field”, EXCETO:

a) witty article
b) basketball court
c) department store
d) tennis racket
e) movie theater

3. A alternativa que NÃO contém a mesma sequência de classes gramaticais da expressão 
“collective memory bank” é

a) favorite movie star.
b) shocking lofty prices.
c) major auction house.
d) beautiful art object.
e) new velvet gown.

3) SUBST + LESS   = ADJETIVO

         ↓

     (sem; ausência de) 

BLOODLESS – anêmico

BLAMELESS – innocent
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FEARLESS – brave; bold

4. The suffix “less”  as in “landless”  can be used with the words in all alternatives but:

a) power. 
b)  time. 
c)  great. 
d)  charm. 
e)  home.

4) ADJETIVO +  NESS  = SUBST ABSTRATO

WEAKNESS – fraqueza

ILLNESS/ SICKNESS -doença

GOODNESS/ KINDNESS – bondade

5. O sufixo –ness está corretamente empregado na alternativa

a) beautiness
b) wonderness
c) anxiousness
d) developedness
e) convictness

5) SUBSTANTIVO  +  LIKE  = ADJETIVO

           ↓

  (alguém ou algo similar)

LADYLIKE – feminine

GODLIKE – divine; almighty

WARLIKE – hostile

6) SUBSTANTIVO  +  ISH  =  ADJETIVO

          ↓

 (ter as características ou qualidades de)

CHILDISH – childlike 

DEVILISH – wicked; evil; rude

SLAVISH – submissive; servile
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6. “The Durleys had everything they wanted... but Mrs Durley’s sister and her husband were as 
unDurleyish as it was possible to be.” Na palavra unDurleyish, o sufixo –ish tem o mesmo 
sentido que na frase

a) There’s nothing prettier than Flemish lace.
b) She’s too old to wear such girlish clothes.
c) He had a strange sort of reddish beard.
d) Let’s meet at sevenish if it’s fine with you.
e) I’m captivated by everything Irish.

7) VERBO  +  MENT  = SUBSTANTIVO

            ↓

(resultado de uma ação ou processo)

ACCOMPLISHMENT – achievement; feat (realização; feito)

AGREEMENT – accord

MANAGEMENT – supervision

7. The suffix “ment” as in the words “treatment” and “government” is used correctly in all 
alternatives but

a) The countries are pursuing a peace agreement.
b)  The punk movement started in the USA in the early 70s.
c)  Healthment is essential for a country’s welfare.
d)  China is showing a sort of development in foreign affairs.
e)  Their argument is useless.

8) VERBO  +  ION  =  SUBSTANTIVO

           ↓

(resultado de uma ação ou processo)

CONSTRUCTION

INTERRUPTION

NAVIGATION

9) VERBO + ABLE = ADJETIVO 

         ↓ 

                (apto / capaz)

COMFORT ABLE = confortável   

DRINK ABLE = potável       
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PROFIT ABLE = lucrativo      

10) VERBO + ER = SUBSTANTIVO    

       ↓

(Quem ou o que executa a ação)

LEAD ER = líder      

MANAG ER = gerente      

RUL ER = governante; régua

8. As palavras abaixo seguem o mesmo processo de formação de wearer, à exceção de:

a) computer.
b) player.
c) weaker.
d) murderer.
e) writer.

9. O vocábulo leaders pode ser explicado como persons (or things) that lead. Outra palavra que 
pode receber explicação do tipo a person (or thing) that é:

a) other 
b) forever 
c) further 
d) career 
e) equalizer 

11) ADJETIVO + EN = VERBO

DARK EN = escurecer     

WEAK EN = enfraquecer     

BROAD EN = ampliar; alargar    

12) ADJETIVO + LY = ADVÉRBIO    

            ↓

 (Equivale a terminação “-mente”)

CAREFUL LY = cuidadosamente; meticulosamente 

QUICK LY = rapidamente     

PROUD LY = orgulhosamente    
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10. The verb feel as in feel bad could be followed by the words in all alternatives but:

a) sleepy.
b) good.
c) tired.
d) sorry.
e) gladly.  

13) SUBSTANTIVO + LY = ADJETIVO

LOVE LY = amável      

FRIEND LY = amistoso; simpático    

WORLD LY = cosmopolitan (mundano)   

11. Todas as sentenças abaixo estão corretas, EXCETO:

a) He has done a brotherly act.
b) The little girl smiled friendly at me.
c) No one plays fairly anymore.
d) She saw a suspected curly hair man.
e) Rio is as worldly as London.

14) SUBSTANTIVO + ESS = SUBST. FEM

STEWARD ESS = comissária (aeromoça)   

HEIR ESS = herdeira

HOST ESS = anfitriã

12. Goddess é a forma feminina de god. Indique a opção em que a formação do feminino está 
incorreta.

a) steward – stewardess
b) priest – priestess
c) duke – duchess
d) emperor – empress
e) consul – consuless
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15) SUBST. + HOOD = SUBST   

         ↓

(Um grupo específico; Status, condição ou espaço físico  

por este grupo ocupado.)      .

CHILD HOOD = infância     

NEIGHBOR HOOD = vizinhança    

MOTHER HOOD = maternidade; mães como um grupo  

16) SUBST. + SHIP = SUBST. ABSTRATO

        ↓

(Um grupo específico; Status ou a condição de pertencer a este grupo.)

CITIZEN SHIP = cidadania   

SPONSOR SHIP = patrocínio  

FRIEND SHIP = amizade   

13. A palavra “scholarship” não poderia completar a alternativa

a) Her book on Chinese verbs is a work of great _______ .
b) Recent historical ________ has contradicted Dr. Bryant’s ideas.
c) After much studying he finally won a ________ to Eton.
d) She has been awarded a Rhodes __________ for her dedication.
e) Dr. Miles was a distinguished __________ of  Russian history.

Gabarito: 1. A 2. A 3. B 4. C 5. C 6. B 7. C 8. C 9. E 10. E 11. B 12. E 13. E
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CONNECTORS

Palavras, especialmente conjunções, que introduzem uma determinada relação entre orações 
ou outras palavras. 

São determinantes para o processo de compreensão de textos. O que pretende o autor de uma 
sentença que faça uso de um “connector”? Apresentar um contraste? Mostrar uma relação de 
adição? Ou seria introduzir um resultado?

Os autores das provas de vestibular sempre avaliam se os candidatos conhecem essas palavras 
tão importantes e às vezes incomuns no inglês falado e mais informal (por isto, muitas podem 
ser desconhecidas  dos candidatos).

Revise as principais:

1) MOSTRANDO UMA RELAÇÃO DE ADIÇÃO (“AND”)

BESIDES – WHAT’S MORE – FURTHERMORE – MOREOVER – IN ADDITION 
(além disso; além do mais)

Sears won’t raise its prices. MOREOVER you can pay in five installments without interest.

Sears não aumentará seus preços. ALÉM DISSO você pode pagar em cinco prestações sem juros.

1. (UFRGS) Na frase “Moreover, PCs and telecommunications are bringing the perennial kids-and-
career battle to an end”, a palavra moreover pode ser substituída por:

a) however 
b) such as  
c) in addition to that
d) provided that
e) notwithstanding

2) MOSTRANDO UMA RELAÇÃO DE CONTRASTE (“BUT”)

DESPITE – IN SPITE OF – NOTWITHSTANDING (apesar ‘disso’)

The teams played on IN SPITE OF the rain.

Os times jogaram APESAR da chuva.
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ALTHOUGH – EVEN THOUGH – THOUGH (embora)

The teams played on ALTHOUGH it rained.

Os times jogaram EMBORA chovesse.

BUT – HOWEVER – NEVERTHELESS – NONETHELESS – YET – EVEN SO 
(contudo, entretanto; ainda assim)

The book is expensive. YET it’s worth buying it.

O livro é caro. ENTRETANTO vale a pena comprá-lo.

2. (PUC) The word “but” as in “small but noisy” is used INCORRECTLY in:

a) short but strong   

b) long but easy   

c) beautiful but charming 

d) difficult but interesting

e) slow but efficient

3. (UNISINOS) YET in “Yet less than 1% of the Earth’s water is ... “  is used to:

a) introduce a statement which makes a contrast with what has just been said.
b) indicate that the previous statement is not significant in relation to what you’re about to 

say.
c) introduce the idea that the situation has existed up until the present time.
d) indicate that a  particular fact does not make the rest of your sentence untrue.
e) indicate that the figure you have just mentioned may not be accurate.

3) APRESENTANDO  UM RESULTADO / CONCLUSÃO (“SO”)

THUS – THEREFORE – HENCE – CONSEQUENTLY (Assim; portanto; desta 
forma; consequentemente)

Few of the nation's largest cities are state capitals; thus neither New York nor Chicago is the 
center of its state's government.

Poucas das maiores cidades da nação são capitais estaduais; Assim nem Nova York nem Chicago 
é o centro de seu governo estadual.
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4) APRESENTANDO  UMA RELAÇÃO DE TEMPO / SEQUÊNCIA 

AFTERWARDS – LATER ON (mais tarde; posteriormente)

The weather, which had been sunny and warm, afterwards turned cold.

O tempo, que tinha estado ensolarado e quente, mais tarde tornou-se frio.

4. (UFRGS) The word  later  could be replaced, without alteration in meaning, by

a) afterwards. 
b)  ago.  
c) before.  
d) back.  
e) then.

HITHERTO – SO FAR – UNTIL (TILL) NOW – UP TO NOW (até agora; até este 
ponto)

The weather, which had hitherto been sunny and warm, suddenly turned cold.

O tempo, que até agora estava ensolarado e quente, repentinamente tornou-se frio.

IN THE MEANTIME – MEANWHILE (enquanto isso; nesse meio tempo)

The weather has been sunny and warm in northern Brazil. In the meantime southern states 
have been coping with heavy rain and cold.

O tempo tem estado ensolarado e quente no norte do Brasil. Enquanto isso, os estados do sul 
enfrentam chuva forte e frio.

5) APRESENTANDO CAUSA, JUSTIFICATIVA (BECAUSE)

SINCE – AS – FOR – BECAUSE – DUE TO

SINCE it’s raining heavily, we cannot leave.

The game has been put off DUE TO the blizzard.

Gabarito: 1. C 2. C 3. A 4. A
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INDEFINITE ARTICLES (A, AN)

A – um, uma

- antes de palavras iniciadas por consoantes (a book, a restaurant, a computer)

- antes de palavras iniciadas por “H” aspirado (a hospital, a horse, a house)

- antes de todas as palavras iniciadas por EU ou EW (a european, a ewer – container, jarra)

- antes de palavras iniciadas por “U” com som de “Y” (a union, a university, a universe)

- antes de palavras que começam por “O” com som de “W” (a one-eyed man – caolho)

AN – um, uma

- antes de palavras iniciadas por vogais (an apple, an employee, an umbrella)

- antes das quatro palavras que começam por “H” mudo:  - an hour

          - an honor

          - an honest

          - an heir

ATENÇÃO:
Não use “A” ou “AN” antes de substantivos incontáveis. Atenção especial  com os 
seguintes substantivos:

advice, information, news, furniture, knowledge, progress.

 He wants an information. (errado)

 He wants (some / much / little) information. (correto)
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POSSESSIVE (GENITIVE) CASE

1 - Nomes de pessoas terminados em S recebem ‘S

Jones  car.

2 - Porém, nomes clássicos terminados em S referindo-se a personagens bíblicos e personagens 
da Grécia e Roma antiga recebem apenas o apóstrofo

Moses  law.

Jesus  miracles.

Socrates  thoughts. (os pensamentos de Sócrates)

3 - Substantivos compostos recebem ‘S na última palavra

My brother-in-law  car.

4 -  Possessão coletiva: colocaremos ‘S somente no último possuidor.

Joe  and Sue  cars. (Os carros de Joe e Sue.)

5 - Possessão individual: colocaremos ‘S em cada um dos possuidores.

Joe  and Sue  cars. (Os carros de Joe e os carros de Sue)

6 -  A coisa possuída poderá ser omitida quando conhecida.

Mc Donald    (                 )

Bob will pray at St. Peter   .     (               )

Sue spent the holiday at her cousin   .  (               ) 

TEST

1. (UFRGS) O possessivo, usado como em  “Woody Allen’s Sweet and Lowdown”, está correto em 
todas as alternativas, EXCETO em:

a) There was a two hours’ delay at the airport in London.
b) Anthony Burgess’s “Clockwork Orange” is a milestone in modern literature.
c) In our last holidays we had to cope with our young relatives’ weird ideas.
d) Elizabeth I’s interest on sea voyages brought development to England.
e) Maggie and Millie’s eyebrows are so thin you can hardly see them.

Gabarito: 1. E
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ADJECTIVES

O adjetivo é a palavra que modifica o substantivo, indicando qualidade, caráter, modo de ser 
ou estado.

 • O “ad” em “adjective” significa “adicionado a”. “Jective” refere-se a “ject”, que vem a ser 
um substantivo apresentado numa sentença. Portanto, adjetivos são palavras que juntam-
se aos substantivos.

 • Em inglês o adjetivo não tem forma plural nem gênero. Quando no seu formato qualitativo 
(forma original)

1) antecederá o substantivo que descreve. 

Pretty woman. Old men. Interesting movie.

2) ou ocorrerá após um verbo de ligação.

 • VERBOS DE LIGAÇÃO:
          	    	     	  

- Be (ser/estar)   She is pretty. He was tired. Joe will be happy.

              	    

- Feel (sentir)   They feel old.

            	  

- Seem (parecer)   You seem sad.

      	  

- Appear (parecer)  Jamie appeared anxious.

      	  

- Sound (soar)   Mary sounded angry.

           	  

- Become (tornar-se)  Cars can become destructive.
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DRILL

Leia o parágrafo abaixo. Os substantivos estão sublinhados.

Francesca looked out the window. The mansion on the cliff overlooked the river. On the side of 
this river was a resort. It was located in a cove and was made up of a cluster of bungalows and a 
hotel. The town of Waldport was a village.

Agora leia o mesmo parágrafo com adjetivos acrescidos aos nomes.

Sleepy Francesca looked out the open window. The impressive greystone mansion on the 
nearby cliff overlooked the winding river. On the other side of this river was a lively summer 
resort. It was located in a sandy cove and was made up of a cluster of colorful bungalows and a 
historic coastal hotel. The town of Waldport was a straggling picturesque fishing village.

Compare os dois parágrafos. Os verbos e os substantivos estão no mesmo lugar. Mas o que há 
de diferente com Francesca, a mansão, o rio e o hotel no segundo parágrafo?

O que a adição de adjetivos proporcionou para o parágrafo?

ORDEM DOS ADJETIVOS

A ordem abaixo será observada quando houver o emprego de mais de um adjetivo. 

1- Finalidade  (soccer shoes; coffee recipient)

2- Material  (plastic bottle; wooden table)

3- Origem (Chinese china; Peruvian pot)

4- Cores (red Jersey; yellow car)

5- Forma (round table; square house)

6- Tamanho (big flag; small building)

7- Opinião (Nice jacket; Horrible movie)

It’s a _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______  cup.

         7      6      5         4  3      2         1
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(GRAUS DOS ADJETIVOS / COMPARATIVOS

I) COMPARATIVE OF EQUALITY (Comparativo de Igualdade)

ESTRUTURA:      AS + ADJETIVO + AS 

         ↓           ↓

          Tão                   quanto

Ex.: Brazilian companies are as profitable as the American ones. 

(Companhias brasileiras são tão lucrativas quanto as americanas.)

Is the Euro as strong as the dollar? 

(O Euro é tão forte quanto o dólar?)

ATENÇÃO: Também admite-se a estrutura abaixo para frases negativas

ESTRUTURA:   Not  SO + ADJETIVO + AS     (*apenas em frases negativas)

               ↓   ↓

           Não tão               quanto

Ex.: China is not so powerful as it was believed.

( A China não é tão poderosa como acreditava-se.)

OBS.: Também admite-se a forma   Not AS + ADJETIVO + AS   para frases negativas.

Ex.: China is not as powerful as it was believed.

ATTENTION!!!!
As seguintes construções podem funcionar como CONJUNÇÕES e assim não podem 
ser confundidas com ADJETIVOS no comparativo de igualdade:

AS WELL AS (assim como) –   Sue AS WELL AS her friends is gorgeous.

     (Sue ASSIM COMO suas amigas é linda.)

                    	     I KNOW

AS FAR AS    (até onde eu sei) –  They returned at nine, AS FAR AS we know.

                    	     I’M CONCERNED (Eles retornaram as nove, ATÉ ONDE SABEMOS.)

AS SOON AS (tão logo) -  Give me a call AS SOON AS you get home.

     (Ligue-me TÃO LOGO você chegue em casa.)

AS LONG AS (desde que,  She will cooperate AS LONG AS we cooperate.

contanto que)    (Ela irá cooperar DESDE QUE cooperemos.)
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II) COMPARATIVE OF INFERIORITY (Comparativo de Inferioridade)

ESTRUTURA: LESS + ADJETIVO + THAN

      ↓              ↓

   Menos                      (do) que

Ex.: This issue is less relevant than that. 

(Esta questão é menos relevante do que aquela.)

The immigrant labor is not less important than the native’s.

(A mão-de-obra imigrante não é menos importante do que a nativa.)

III) COMPARATIVE OF SUPERIORITY (Comparativo de Superioridade)

Na formação do comparativo de superioridade é importante diferenciar os adjetivos pequenos 
(monossílabos ou dissílabos, geralmente compostos de até seis letras) dos adjetivos grandes 
(polissílabos, geralmente compostos de mais de seis letras).

Adjetivos Pequenos (ATÉ 6 LETRAS)

ESTRUTURA: ADJETIVO+ER  +  THAN

Acrescenta-se a terminação ER aos adjetivos. (cold – colder / dark – darker / smart – smarter)

Ex.: Brazilian Northeast states are warmer than Southeast states.

(Os estados do nordeste brasileiro são mais quentes que os do sul.)

Adjetivos Grandes (MAIS DE 6 LETRAS)

ESTRUTURA: MORE + ADJETIVO + THAN

Ex.: Nowadays many people are more informed than before.

(Hoje em dia muitas pessoas estão mais informadas do que antes.)

American corporations are more aggressive than European’s.

(Corporações americanas são mais agressivas que as européias.)

IV) SUPERLATIVE OF SUPERIORITY (Superlativo de Superioridade)

Assim como o comparativo de superioridade, o Superlativo de Superioridade também tem 
regras diferenciadas para adjetivos pequenos e grandes.
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Adjetivos Pequenos (ATÉ 6 LETRAS)

ESTRUTURA: THE + ADJETIVO+EST

Acrescenta-se a terminação EST (cool – coolest / smart – smartest / broad – broadest)

Ex.: The USA is the largest economy in the world. (O EUA é a maior economia do mundo) 

Adjetivos Grandes (MAIS DE 6 LETRAS)

ESTRUTURA: THE MOST + ADJETIVO

Ex.: Japan has created the most impressive robot in the world.

(O Japão criou o robô mais impressionante do mundo.)

OBS.: Os superlativos serão antecedidos do artigo definido The.

V) GRADUAL INCREASE (Comparativos duplos) – “cada vez mais / cada vez menos”

ESTRUTURA:

GETTING + COMPARATIVO + AND + COMPARATIVO

(Becoming)

   Ou

GETTING + MORE + AND + MORE + ADJETIVO

(Becoming)  LESS                    LESS

Ex.: She is getting prettier and prettier.  (Ela está ficando cada vez mais bonita.)

The company is becoming older and older. (A companhia está cada vez mais velha.)

Ed is getting more and more strong. (Ed está ficando cada vez mais forte.)

We are getting less and less qualified as the time goes by. 

(Estamos cada vez menos qualificados com o decorrer do tempo.)

VI) PARALLEL INCREASE (Comparativos paralelos) – Quanto mais...mais.../ Quanto menos...
menos...

ESTRUTURA:  THE + COMPARATIVE, THE + COMPARATIVE

Ex.: The colder, the better.   (Quanto mais frio, melhor.)

The more intelligent, the richer.  (Quanto mais inteligentes, mais ricos.)

The more expensive products are, the more difficult to be sold. 
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(Quanto mais caros forem os produtos, mais difíceis de serem vendidos.)

The less determined students are, the worse their grades stand.

(Quanto menos determinados forem os estudantes, piores ficam suas notas.)

Atenção
Os seguintes adjetivos formam o comparativo e o superlativo de superioridade 
irregularmente:

  Good  better    the best

  Bad  worse     the worst

  Little  less    the least

  Far  farther/further*  the farthest / the furthest 

       *further também significa adicional,complementar.

DRILLS

A) Escreva o comparativo de superioridade e o superlativo dos seguintes adjetivos:

1. thin  ____________  ____________

2. red  ____________  ____________

3. icy  ____________  ____________

4. easy  ____________  ____________

5. friendly  ____________  ____________

6. blue  ____________  ____________

7. white  ____________  ____________

8. tender  ____________  ____________

9. narrow  ____________  ____________

10. noble  ____________  ____________
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B) Escreva o oposto das palavras sublinhadas.

1. Your ideas were the best of all.    _________________________

2. More drugs will cause more addiction.  _________________________

3. We were traveling nearer and nearer the coast. _________________________

4. This is the coldest and richest region.   _________________________

5. The sooner the better.     _________________________
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Questões

1. (UFRGS) The word that does not form the 
comparative in the same way as large or 
short is

a) bad. 
b) sad. 
c) glad. 
d) great. 
e) late.

2. They said the bride is ____________ 
Cameron Diaz.

a) pretty than  
b) the prettiest 
c) so pretty so
d) as pretty as
e) as prettier than

3. No doubt that these animals are 
_______________ than the ones that have 
bitten us.

a) most harmless  
b) as harmless   
c) so harmless 
d) not as harmless
e) more harmless

4. (PUC RS) A alternativa que apresenta uma 
expressão semelhante a “She is AS SMART 
AS Sue” é

a) I’ll let you go AS LONG AS you arrive 
home early.

b) She brought an umbrella AS WELL AS a 
raincoat.

c) We will let you AS SOON AS  we have 
the answer.

d) AS FAR AS I’m concerned, they were not 
invited to come.

e) He is AS TALL AS his older brother.

5. The more he plays, ____________ he gets.

a) the healthiest    
b) the healthier   
c) the most healthy
d) the least health he gets
e) the healthy he gets

6. (UFRGS) Os antônimos corretos das partes 
grifadas da expressão “The best and the 
newest facilities” são, respectivamente,

a) the most good / the youngest  
b) the baddest / the oldest   

c) the worst / the most old
d) the poorest / the most recent
e) the worst / the oldest

7. (UFRGS) The phrase “longer than” is one 
of the comparative forms of the adjective 
“long”. Choose the alternative which has 
another comparative form and a superlative 
one:

a) as long / longest  
b) so much longer / longest 
c) as long / the longest
d) as long as / longest
e) as long as / the longest

8. (Mackenzie-SP) Riding a horse is not 
_________________ riding a bicycle.

a) so easy as 
b) easyer than   
c) more easy than
d) the least easy
e) so easy so
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9. Which alternative does not contain a 
comparative statement?

a) Some dreams are more mysterious than 
others.

b) Some dreams are as real as life.
c) Some dreams are longer than others.
d) Some dreams are bad dreams.
e) Some dreams are not so terrifying as 

others.

10. (ITA) Dadas as afirmações de que o 
comparativo de superioridade de:

1. Clever é Cleverer

2. Much é More

3. Many é More

Constatamos que está(ão) correta(s):

a) apenas a afirmação 1.
b) apenas a afirmação 2.
c) apenas a afirmação 3.
d) apenas as afirmações 1 e 2.
e) todas as afirmações.

11. (ITA) When will you be able to give us 
_____________ information about the 
crime?

a) far
b) furthest
c) farthest 
d) farther 
e) further

12. (PUC RS) The expression “as long as” as in 
“it’s fun to reinvent yourself, as long as you 
don’t take it too seriously” can be translated 
by

a) no tempo em que
b) quanto  
c) contanto que
d) tão longo quanto
e) conforme.

COMPREENSÃO DE TEXTOS
1 – Após uma primeira leitura do texto use 
seu conhecimento prévio a respeito do as-
sunto abordado. Assim, você pode inferir o 
conteúdo de algumas passagens.

2 – Nunca pare na primeira palavra desco-
nhecida que encontrar. Leia até o final do 
parágrafo. Outras palavras e o contexto o 
ajudarão a perceber o sentido da palavra es-
tranha.

3 – Tente dividir uma palavra desconhecida 
em partes. O prefixo e o sufixo que a com-
põe podem ajudá-lo a compreendê-la.

4 – Quando estiver respondendo os testes, 
encontre a parte do texto a que se refere a 
questão.

5 – Os conectores ligam uma sentença a ou-
tra. indicam relações de adição, contraste, 
resultado, sequência, dúvida ou condição. É 
fundamental conhecer os mais frequentes.

6 – Os pronomes são recursos usados para 
evitar repetições e para ligar sentenças e 
parágrafos, deixando o texto coerente. Eles 
se referem a alguma coisa que já foi dita, ou 
algo que ainda vai ser dito. É necessário que 
você perceba essas relações para ter um 
bom entendimento do texto.

7 – Os adjetivos antecedem os substantivos 
que descrevem. É normal a ocorrência de 
mais de um adjetivo antes de um substan-
tivo. Se os omitirmos, ainda podemos ter 
uma sentença completa e com sentido.

TEXT 1

The ruins of troy

Heinrich Schliemann (1822-1890), a German 
merchant who had become a millionaire by 
the age of 36, discovered the ruins of Troy 
in 1873. Since his childhood the story of the 
city and its war had facinated him, as told by 
the Greek poet, Homer, in the Iliad (‘Ilium’ 
was another name for troy).

Gabarito: 1. A 2. B 3. E 4. E  5. B 6. C 7. E 8. A 9. D 10. E 11. E 12. C
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In the mid 1800s many scholars thought the 
Iliad was fiction, but Schliemann believed 
exactly the contrary. As he was studying the 
text, he came to the conclusion that the site 
was in northwestern Turkey, in Hissarlik. 
After he had dug there for months he found 
the ruins not of one city, but of nine, each 
built on the ruins of the previous one, 
forming nine layers. When excavations had 
finished, he could gather treasures of gold, 
silver and jewelry.

Schliemann has imagined that Homer’s Troy 
was layer IX (2200 BC), but archeologists 
discovered later that it was layer VII, a small 
fortified city, destroyed by fire and violence 
in 1200 BC, just as the Iliad recounts.

1. According th the text, Heinrich Schleimann:

a) firstly discovered the ruins and then 
became rich.

b) first became rich and then discovered 
the ruins.

c) became rich after he had discovered the 
ruins.

d) became a millionaire in 1873.
e) had a fascination for wars and troy.

2. Read the statements below:

I. Troy was considered fiction until 1873.

II. Schliemann discovered the site of Troy 
reading the Iliad.

III. The nine cities discovered were side by 
side.

Now mark the correct alternative.

a) all statements are correct.
b) No statement is correct.
c) Only statement I is correct.
d) Only statement III is correct.
e) Only statements I and II are correct.

3. The word “since” as used in “Since his 
childhood the story…” (line….) is not with 
the same meaning in alternative:

a) Laurie has studied abroad since 1995.
b) We haven’t seen each other since last 

Christmas.
c) Since their daughter returned they 

didn’t get any concerns.
d) Where has Bob lived since he arrived in 

this town?
e) Since it is raining we won’t travel.

4. The verb “dug” in “... after he had dug...” 
(line ...) is in the:

a) past participle
b) simple past tense
c) infinitive
d) gerund
e) present tense

5. The possessive forms “his” and “its” in 
“Since his childhood the story of the city and 
its war …” refer respectively to the words

a) Heinrich Schliemann – war
b) Childhood – city
c) Troy – story
d) Heinrich Schliemann – city
e) Childhood – war

6. The Genitive as in “Homer’s Troy” is 
correctly used in all alternatives but

a) Pythagoras’ theorems.
b) Regis’s thesis.
c) Paulo and Wander’s teeth.
d) Bob is always at Mary’s.
e) It’s a four-mile’s circuit.

7. O Past Participle dos verbos “free” e “beg”  
são, respectivamente

a) freed / beged
b) fred / begged
c) freed / begged
d) fred / beged
e) free / begged
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8. Heinrich Schliemann _________ the ruins 
of Troy 130 years ago.

a) have discovered
b) discovered
c) has discovered
d) would discover
e) discover

TEXT 2

The characteristic crests of two yellow 
cardinals are seen against bright Summer 
skies on the Brazilian pampas. These elegant 
cardinals are highly valued as cagebirds 
because of their melodious song and colorful 
plumage. Everybody enjoys watching 
and listening to them. For over a century, 
constant trapping to satisfy the market 
demand reduced cardinal populations 
drastically, to where they have become 
very rare throughout much of their range. 
Yellow cardinals can still be seen in pairs 
or small flocks in a few southern localities, 
but the future of these songbirds in the wild 
remains threatened without protection. As 
a global corporation committed to social 
and environmental concerns, we, from 
Canon, join in worldwide efforts to promote 
greater awareness of endangered species 
for the benefit of future generations.

9. According to the text the yellow cardinal

a) is facing trapping dramatically.
b) enjoys singing in pairs.
c) is an endangered species.
d) can be seen only in pairs.
e) have been rare all over their habitat.

10. The birds mentioned in the text are usually 
caught because they

a) sing nice songs and have a beautiful 
crest.

b) attract attention of the market 
populations.

c) live in pairs.
d) are gracious and they are songbirds.
e) can be easily adapted to live in cages.

11. Canon in the text is:

a) a bird.
b) an organization that protects birds.
c) a corporation that worries about 

endangered animals.
d) a corporation that has committed many 

social damages worldwide.
e) a songbird protecting organization.

12. The suffix “-ful” as in “colorful” (line…) is 
correct in all words BUT:

a) painful
b) dreadful
c) mindful
d) happiful
e) joyful

13. The bird mentioned in the text has a 
________ color.

a) cardinal
b) yellowish
c) crystal
d) not known
e) light orange

14. If the verb “enjoys” were replaced for the 
verb “wants” in the sentence “Everybody 
enjoys…” (line…) the verb “watching”:

a) would remain in the same gerund mode 
(watching).

b) Would be turned into an infinitive 
without to (watch).

c) Would be turned into an infinitive with 
to (to watch)

d) Would appear in the present tense
e) Would appear in the past tense.

15. The verb “bear” is presented in its past and 
past participle modes exactly in the same 
way as the verb

a) wear
b) fear
c) hear
d) appear
e) draw
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TEXT 3

He did more than invent the telephone. 
He experimented with flying machines 
and phonographs, cancer cures and metal 
detectors. The son of a hearing-impaired 
mother, he was a lifelong advocate for the 
deaf. But Alexander Graham Bell, born 
166 years ago on March 3 in Edinburgh, 
Scotland, is not as well-known for one of his 
most famous endeavors: He helped launch 
the National Geographic Society. The Royal 
Mail of Scotland has honored Bell with a 
commemorative series of international 
airmail letters.

16. Associe a primeira coluna à segunda, de 
modo a obter frases coerentes e corretas.

( ) Graham Bell experimented with metal 
detectors  

( ) In past,     
  

( ) In 2015,  

1. next century.

2. we will celebrate 167 years of the birth 
date of G. Bell.

3. there is a new airmail Scottish letter.

4. in the XIX century.

5. there was an airmail Scottish letter.

A sequência correta é

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

17. A expressão “well-known”  (linha …) tem 
sentido semelhante a

a) famous.
b) good.
c) knowledgeable.
d) nice.
e) happy.

18. A expressão “156 years ago” se refere à 
(ao): 

a) fundação da revista National 
Geographic.

b) invenção do telefone.
c) aniversário da fundação de Edinburgh.
d) nascimento de Graham Bell.
e) morte de Graham Bell.

19. A terminação “ing” como usada na palavra 
flying em “He experimented with flying 
machines” (line...) está com o mesmo uso 
na alternativa

a) He was advocating for the deaf.
b) The healing for cancer is absolute in 

some cases.
c) Experimenting with machines he 

invented many others.
d) Scotland was honoring Bell on his 

birthday.
e) His mother has a hearing problem.

20. Choose the best alternative to complete the 
sentence below correcly:

Scotland ________ many difficult crises 
in history, but now it __________ its own 
future.

a) has faced / is shaping
b) faced / was shaped  
c) faces / has been shaped
d) faced / was shaped
e) have been facing / shaped



 

www.acasadoconcurseiro.com.br138

21.  Complete a frase com a forma verbal mais 
adequada para cada lacuna: The kids ______ 
in love with the Tamagotchi, when they first 
__________ it, but they _________ with it 
lately.

a) fell / saw / have not played
b) fall / see / did not play
c) fell / see / did not play
d) have fallen / seen / do not play
e) fall / saw / have not played

22. A palavra “detector” (linha..) pode ser 
explicada como algo que “detect”. Outra 
palavra que pode receber explicação do 
tipo algo ou alguém que ... é

a) swimmer.
b) sugar.
c) alligator.
d) career.
e) superior.

TEXT 4 

Children love making a noise! At least some 
of this noisy energy can be channelled into 
musical play. Most pre-school children, both 
boys and girls, take great pleasure in singing 
and playing with instruments. With a mass 
of musical stimuli on radio and television, 
it is no wonder that children try to imitate 
things that they have heard, singing their 
own versions of an advert or banging out a 
rhythm to a pop song.

The pre-school years are a time when your 
child’s curiosity in the world is at a peak 
and new ways are constantly being found 
to interact with different objects and to 
develop new skills. In the earlier stages, 
some of this noisiness can be quite a strain 
on those around, but it does fulfil some of 
your child’s basic needs. Believe it or not, 
it’s a good means of creative expression. 
The noisier it is, the better it can be for 
getting rid of the kind of excess energy and 
frustrations which can build up into bad 
tempers! So letting your child be really noisy 
from time to time can have its rewards!

23. De acordo com o texto, é correto afirmar 
que:

a) as crianças em idade pré-escolar, 
estimuladas pela curiosidade típica 
da idade, expressam sua criatividade 
produzindo barulhos

b) as crianças em idade pré-escolar, que 
produzem muito barulho, podem ter 
problemas no desenvolvimento de suas 
necessidades básicas.

c) as crianças em idade pré-escolar, que 
produzem muito barulho, não têm 
tempo para expressar sua criatividade

d) a expressão da criatividade das crianças 
em idade pré-escolar se dá, apenas, 
com aquelas que produzem muito 
barulho.

e) as crianças em idade pré-escolar devem 
ser estimuladas a tocar instrumentos 
musicais sem, no entanto, fazer 
barulho.

24. Com base no texto, só não se pode afirmar 
que:

a) as crianças são influenciadas pela 
televisão e pelo rádio.

b) Toda energia barulhenta feita pelas 
crianças pode ser canalizada em 
atividade musical.

c) O ponto alto da curiosidade infantil se 
revela na idade pré-escolar.

d) A criatividade de expressão das crianças 
pode se desenvolver quando elas fazem 
barulho.

e) A criança que faz barulho pode liberar 
excessos de energia e frustrações.

25. Na sentença “... but it does fulfil some 
of your child’s basic needs.” (linha …) a 
expressão grifada pode ser reescrita, sem 
alteração de sentido, como:

a) but it do really fulfils.
b) but it did fulfil.
c) but it fulfil.
d) but it really fulfils.
e) but it really fulfilled.
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26. A alternativa que completa corretamente as 
lacunas é:

__________ a noise is something children 
love. They enjoy ________  different 
possibilities by _________ a variety of 
objects.

a) Doing – to experiment – manipulating
b) Making – experimenting – manipulating
c) Making – to experiment – to manipulate
d) Doing – to experiment – to manipulate
e) To make – experimenting – to 

manipulate

27. A melhor tradução para a sentença “The 
noisier it is, the better it can be..” (linha ..), 
é:

a) o barulho mais alto é o melhor que 
pode haver...

b) quanto mais alto, melhor pode ser...
c) quanto mais barulhento é, melhor pode 

ser ...
d) o melhor barulho é o mais alto...
e) quanto melhor o barulho, mais alto ele 

pode ser...

28. A palavra Which em “ ... frustrations which 
can build up..” pode ser substituída sem 
prejuízo de sentido por:

a) whose
b) whom
c) that
d) what
e) who

29. O ‘s como usado em “child’s curiosity” tem 
o mesmo emprego em todas as alternativas 
abaixo, exceto

a) It’s a good means of creative expression.
b) Child’s basic needs.
c) Teenager’s basic frustrations.
d) Kid’s excess of energy.
e) Children’s pre-school classmates.

30. A child can’t help _________ with 
instruments.

a) to play
b) playing
c) play
d) plays
e) to playing

TEXT 5 – (ADAPTED FROM TIME 
MAGAZINE)

FOCUSED GLOSSARY

TO FIGURE OUT – descobrir; achar uma 
forma 

TO PLUNGE – cair; mergulhar

FIX – dosagem; consertar   

HYPE – alarde; alardear

The scores of TV news shows created or 
popularized by Clinton’s scandal will have 
to figure out how to survive. Cable news 
ratings and political-Web-site visits are 
likely to plunge. The question then will be 
how to bring them back up. A new fixation 
on an erotic trial ? But a case like that 
doesn’t come along every day. And it’s hard 
to imagine a political scandal with more Sex 
and drama than this one.

The news has become like a drug habit that 
demands a stronger and stronger fix in order 
to satisfy. The president on video discussing 
Sex ? Been there. An impeachment trial 
in the Senate? Done that. So now, under 
relentless commercial pressure, the media 
are beginning the search for something new 
hype. Their readers and viewers are hungry.

31. All the following statements can be inferred 
from the text, but:

a) Audience on TV was high during 
Clinton's scandal.

b) The media scandal kept the world tuned 
on their means.
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c) Clinton's scandal was really fitting for 
TV news.

d) Higher doses of scandal will be 
necessary to fulfill viewers.

e) Politics, Sex and drama seem to be the 
perfect blend for TV shows.

32. According to the author, it is correct to state 
that:

a) Watching news and visiting political-
web-sites tend to boom.

b) The number of readers and viewers is 
likely to increase.

c) A political scandal is ordinary.
d) The media started seeking for a new hit.
e) A drug scandal may be the next drama 

on TV.

FURTHER TEXTS AND TESTS
TEXT 1 

FOCUSED GLOSSARY

FAIR – justo;limpo; feira

LABO(U)R – trabalho; mão-de-obra

STANDARD - padrão 

WAGE - salary

TO DRAFT – recrutar; planejar

BELIEF – creed (crença)

EMPLOYER – empregador 

TO INCREASE – raise; rise; grow 
(aumentar;crescer)

EMPLOYMENT – emprego

PERENNIAL – ethernal

STRUGGLE – fight; effort (luta;esforço)

For American women in the workplace, 1938 
was an important year. That was the year the 
U.S. Fair Labour Standards Act was passed, 
creating working-conditions protection and 

the minimum wage. Though the law applied 
to both men and women, it was women 
who stood to benefit the most. The act, in 
combination with World War II (WWII) – 
during which women were “drafted” to work 
in factories and offices – forever changed 
American women’s work roles.

In the postwar decades, two phenomena 
further advanced the role of women in the 
workplace. 

The first was the women’s movement 
beginning in the late 1960’s; leaders like 
Betty Friedan and Gloria Steinem immensely 
changed the corporate consciousness 
of America. Discrimination and double 
standards can still be found, but these 
pioneers began a revolution that has 
culminated in a firmly established belief 
among most American employers that 
women can do the job – any job – as well as 
men. Many thought that day would never 
come.

The second phenomenon is the advent of 
the personal computer. It has been a great 
equalizer in offices, among other things, 
getting executives to type! Moreover, PCs 
and telecommunications technologies have 
enabled more women and men to work at 
home, increasing employment options and 
bringing the perennial kids-and-career battle 
to an end. Certainly, challenges remain, and 
the struggle goes on. But as the millenium 
approaches, the pace of women’s progress is 
undeniably accelerating.

1. O título mais apropriado para esse texto é:

a) Female Power.
b) A History of Women’s Lib.
c) The Role of Women in society.
d) Women in the Workplace.
e) Women in WWII.

Gabarito: 1. B 2. E 3. E 4. A 5. D 6. C 7. C 8. B 9. C 10. D 11. C 12. D 13. B 14. C 15. A 16. D  
17. A 18. D 19. E 20. A 21. A 22. A 23. A 24. E 25. D 26. B 27. C 28. C 29. A 30. B 31. B 32. D
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2. De acordo com o texto,

a) Betty Friedan e Gloria Steinem 
conseguiram eliminar a discriminação 
contra a mulher.

b) O movimento feminista e a 
informatização impulsionaram a 
profissionalização da mulher.

c) Há, hoje em dia, mais mulheres do que 
homens montando escritórios em casa.

d) Executivos do sexo masculino usam 
mais o computador do que suas 
secretárias.

e) Mulheres também eram convocadas 
para combater na segunda guerra 
mundial.

3. A afirmação incorreta, segundo o texto, é:

a) Hoje, graças aos avanços tecnológicos, 
“Quem fica com as crianças?” não é 
mais um problema.

b) Nas últimas décadas, o papel da 
mulher no mercado de trabalho tem 
aumentado sensivelmente.

c) A lei americana promulgada em 1938 
beneficiou principalmente os homens 
que foram para a guerra.

d) A revolução feminina sensibilizou a 
maioria dos empregadores americanos.

e) No próximo milênio, o avanço da 
mulher como força de trabalho poderá 
ser ainda maior.

4. A expressão in the late 1960’s (l. 16) 
significa, em português,

a) no final da década de sessenta.
b) Anteriormente aos anos sessenta.
c) Nos atrasados anos sessenta.
d) Depois da década de sessenta.
e) Durante os anos sessenta.

5. Na frase  Many thought that day would 
never come (l. 25), a palavra mais adequada 
para completar o sentido de many é:

a) beliefs.
b) most.
c) women.

d) standards.
e) discrimination.

6. O vocábulo leaders (l. 16) pode ser explicado 
como persons (or things) that lead. 
Outra palavra do texto que pode receber 
explicação do tipo a person (or thing) that é

a) other (l. 24)
b) forever (l. 10)
c) further (l. 13)
d) career (l. 29)
e) equalizer (l. 34)

TEXT 2   

ADAPTED FROM NEWSWEEK MAGAZINE

FOCUSED GLOSSARY

TO ACQUIT – to absolve   
FANCY – fine; superior; to imagine 

AIDE – assistant    
PEN – to write with a pen

PARTY – partido político   
PLIGHT – problem

TO HUDDLE – to join; to gather (juntar-se) 
TO RECKON – to consider; to evaluate 

POLLS – elections    
GUILTY – culpable 

On the day Bill Clinton was acquitted, the 
White House was like a college dorm after 
finals. Everyone was rushing out the door. 
The lawyers treated themselves to a fancy 
lunch. A top political aide took his sons to 
the rodeo. The press secretary drove home 
early. The vice-president Al Gore was off on 
a trip to Albany. By sundown there almost 
no one of importance left in the mansion – 
except, of course, the man who lived there, 
his wife and his mother-in-law.

Next morning, when the Reverend Jesse 
Jackson arrived, the president was alone at 
his desk in the Oval Office, making calls and 
penning thank-you notes to the senators in 
his party who saved him from conviction. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br142

Jackson, a Baptist minister, discussed 
political redemption. He urged the 
president to focus on the plight of the rural 
poor by traveling down the Appalachia, the 
Mississippi Delta and the Rio Grande Valley. 
He then asked Clinton to move out from 
behind his desk, and the two huddled on a 
couch to pray. God had heard and answered 
his prayers.

But there is too much damage to assess, too 
many new tests to pass. Clinton left the Rose 
Garden podium last week a survivor. However, 
his real reckoning is still to come – with the 
Republican-led  Congress, with voters who will 
assess his legacy at the polls in 2000, with the 
judgement of history to be written.

1. According to paragraph 1, it is correct to 
state that:

a) Bill Clinton was considered guilty;
b) Everyone in the White House appeared 

concerned;
c) All Clinton’s aides remained in the 

White House till late evening;
d) Clinton’s lawyers have flown overseas;
e) The White House seemed to have a 

pleasant atmosphere.

2. According to paragraph 2, it isn’t correct to 
state that:

a) Clinton and Baptist Minister Jackson 
were by themselves;

b) Clinton used ink when writing his thank-
you letters;

c) Clinton committed himself to check the 
poor areas described by Jackson;

d) Clinton and Jackson prayed on a sofa;
e) Clinton and Jackson are aware of the 

needy areas.

3. A suitable title for the text would be:

a) The survivor;
b) The worried;
c) The ruler;
d) The prey;
e) The veneration. 

TEXT 3 

FOCUSED GLOSSARY

TO GET RID OF – livrar-se 

TORY RULE – The Conservatives in Britain

TO WAVE – abanar

INSTEAD – ao invés

BOTH…AND… – Tanto…como…

The Labour election victory in Britain has 
done something extraordinary: it has 
transformed the Nation. “Everything has 
changed”, announced the front page of 
The Independent. On the day After May 
Day, lots of people were smiling, reported 
The Observer. They had, they said, got rid 
of the Conservatives. The smiling voters 
had made sure, for several years at least, 
and possibly forever that “they” had been 
banished. After 18 years of Tory rule, the 
British voters have had a change of heart. 
Tony Blair’s new Government now has the 
largest majority the House of Commons has 
seen in decades. He has become the most 
powerful peacetime British Prime Minister 
this century. And he has started to exercise 
this power immediately. As the new Prime 
Minister, he should have reached the door 
of 10 Downing Street in a Chauffer-driven 
car, waved to the crowd and walked inside. 
Instead he began a presidential style walk-
about, shaking hands and smiling broadly. 
As it follows, during their first few days of 
power, the new government announced 
changes both in style and in policy that will 
impact on British political life for decades.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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1. The main purpose of the text is to inform 
that

a) There have been elections in Britain 
after a long period of time.

b) The Prime Minister lives at 10 Downing 
Street in London.

c) The Conservative Party won an election 
after 18 years in power.

d) The new Prime Minister is as powerful 
as a president.

e) The British are rejoicing with the new 
and powerful government.

2. The three occurrences of the pronoun 
“they” (twice on line 07 and once on line 
10) refer respectively to:

a) voters  –  the conservatives  -  the 
conservatives

b) the conservatives  -  people  -  The 
observer

c) people  -  The Observer  -  voters
d) people -  people  -  the conservatives
e) people  -  voters  -   the conservatives

3. The word “rule” (line 11) can be used 
correctly as a verb in all alternatives but:

a) He ruled two red lines under the title.
b) She rules her household with an iron 

hand.
c) The doctor ruled him some strong 

medication.
d) The judge ruled for the defendant.
e) Terrorism ruled out any chance of peace 

talks.

4. The best translation for the word “policy”  
(line 26) is

a) política
b) polícia
c) apólice
d) policial
e) polidez

TEXT 4

ADAPTED FROM NEWSWEEK MAGAZINE

FOCUSED GLOSSARY

TURMOIL – confusion   

EARNEST – sincere  

STOCK EXCHANGE – mercado de ações 

FUSS – worry; concern 

PACKING CRATES – embalagens  

NEWCOMERS – beginner (novato) 

BACKGROUNDS – formação; meio

BUTCHERS – açougueiro

WARES – mercadorias

UPMARKET – extravagant; expensive

Ask Claudio Souza about world financial 
turmoil, and you get an earnest but blank 
stare. He doesn’t follow the São Paulo Stock 
Exchange, hasn’t heard of the International 
Monetary Fund and couldn’t say what all 
the fuss over pension reform is about. But if 
you want to know about trouble, then Souza 
is a scholar. It takes only a quick visit to his 
home (a box made from packing crates, 
which he shares with his stepdaughter and 
his pregnant wife) to see that. Like many 
residents of favelas, Souza is out of work.

But there’s something else in Brazil, 
too. It has to do with Souza, and his 
prospects, but it isn’t limited to him. For 
while Brazil’s population of 160 million 
includes many Souzas, it also includes 
the likes of Vera Loyola, a bottle blonde 
who uses Persian rugs on the floor of her 
Porsche and Mercedes. Loyola is the self-
appointed ambassador for a dynamic tribe 
of newcomers who have arisen from deep 
working class backgrounds. They are a 
common aristocracy for the ‘90s: butchers, 
brickmakers, supermarketers, who made 
their fortunes dealing wares to a market 
the upmarket companies neglected and 
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they know well – the working-class suburbs. 
Loyola’s money comes from a popular chain 
of bakeries and love motels.

1. Choose the correct relationship according 
to the text:

a) Souza – Wealthy
b) Souza – financial expert
c) Working class backgrounds – rich
d) Loyola – employee
e) Loyola – aristocrat

2. The most adequate title for the text would 
be:

a) A tale of two countries;
b) How to become wealthy;
c) Home-boxes;
d) The duties of a business woman;
e) The sins of a society.

3. The text aims to:

a) claim for social aid for the impoverished 
people;

b) expose two different brazilian faces;
c) describe Brazil’s new standard;
d) relate the legacy of two human beings;
e) propose a new background for 

brazilians.

TEXT 5

FOCUSED GLOSSARY

TO BREED – gerar

FOOTHOLD – a secure position

SHEER – pure

TO MENTOR – to advise (aconselhar; 
orientar)

STRENGHT – força

CROP – safra; colheita

GENDER GAP – desigualdade

LAG BEHIND – estar atrás

EARN -  ganhar $

TO BEAR – to tolerate

BURDEN – tarefa; atividade

INROAD – participation

NEWSWEEK MAGAZINE, MAY 18, 1998.

MOVING UP IN THE WORLD

Women have more influence than ever 
in G-8 countries. But for all their gains, 
they’re still seeking parity with men.

Money breeds money and power breeds 
power. Those who have some of either can 
usually generate more of both. It’s taken 
women a long time to gain a foothold in 
business and government, but they may 
finally have reached a critical mass. Of 
course, in terms of sheer numbers, men are 
still comfortably in the lead. But globally 
prominent women in the private and 
public sectors can no longer be counted 
on two hands. In fact, there are hundreds 
of them, in groups like the International 
Women’s Forum, who are mentoring the 
next generation. If the notion of strength 
in numbers holds true, this new crop of 
educated, working women will undoubtedly 
help close the gender gap that still exists in 
wages, government participation and child 
care.

WOMEN IN THE WORK FORCE

Though more women work outside the 
home than ever before, they continue to 
lag behind men in wages. On average, they 
earn just one half to three quarters of a 
man’s pay.

LIFESTYLE CHOICES

From New York to Tokyo, women still bear 
most of the burden of housework and child 
care, though some studies show that men 
are beginning to lend a helping hand.
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PARTICIPATION IN GOVERNMENT

Women are making inroads in politics, but 
they still don’t have an equal influence on 
policy. Men continue to hold the majority 
of parliamentary seats and key government 
positions.

1. Assinale a alternativa que apresenta a ideia 
central do texto.

a) A importância da figura feminina na 
família.

b) As conquistas femininas na sociedade 
atual.

c) A dificuldade de a mulher participar 
ativamente na política.

d) A influência da mulher na educação dos 
filhos.

e) O interesse das mulheres em conhecer 
os oito países mais desenvolvidos do 
mundo.

2. De acordo com o texto, indique se as 
afirmações a seguir são verdadeiras (V) ou 
falsas (F).

(  ) Though women are making progress in 
politics, fewer of them are having children.

(  ) Despite the fact that men are helping 
more, women still do most of the 
housework.

(  ) More women work outside the home 
but many of them still get lower wages.

A sequência correta é

a) V  -  V  -  F
b) V  -  F  -  F
c) V  -  F  -  V
d) F  -  V  -  V
e) F  -  V -  F

3. Assinale a alternativa que expressa o sentido 
da palavra “breeds” na frase “money breeds 
money and power breeds power” (l. 01)

a) destrói
b) afasta

c) exige
d) corrompe
e) gera

4. O segmento “seeking parity with men” 
(subtítulo) tem sentido semelhante a

a) being in the lead.
b) ignoring men.
c) getting respect.
d) trying to close the gender gap.
e) getting well with men.

5. A palavra “both” (l. 03) se refere a:

a) Homens e mulheres.
b) Dinheiro e poder.
c) Setor público e privado.
d) Empresários e políticos.
e) Organizações nacionais e organizações 

internacionais.

6. A alternativa que melhor expressa a idéia 
da frase “... can no longer be counted on 
two hands” (linhas 10 e 11) é:

a) já não é mais possível contar nos dedos 
das mãos.

b) não são tão longos como os dedos das 
mãos.

c) ainda se pode contar com as duas mãos.
d) já não se desejam mais trabalhos 

manuais.
e) a contagem não é feita manualmente.
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TEXT 6 

ADAPTED FROM NEWSWEEK MAGAZINE

FOCUSED GLOSSARY

BETTING – (gambling), apostar

QUAINT – curioso; exótico; estranho; 
incomum

UNSPOILED – saudável; não danificado

MERGE – juntar-se, fundir-se, incorporar-se

DEAL – negócio; negociar, tratar, lidar

SHAREHOLDERS – acionistas

PROUD – orgulhoso(a)

UNWILLING – sem vontade, relutante; 
hesitante

ICON – imagem; símbolo 

DESPITE – apesar

SHRINKING – encolhida; reduzida

YUPPIE – jovem bem sucedido e bem pago

WORLDWIDE – ao redor do mundo; 
mundial 

PUNY – franzino, fraco, insignificante

ENGINES – motores

BOOMING – crescente; próspero

BETTING ON VOLVO (High)

It seems almost quaint in retrospect 
, an age of innocent and unspoiled 
nationalism. The year was 1993, and 
Swedish carmaker Volvo planned to 
merge with French-owned Renault. After 
the deal was signed, shareholders refused 
to go on : proud Swedes were unwilling 
to combine Volvo, their national icon, 
with a state-controlled French company. 
The scene was quite different last January 
when Ford agreed to pay US$ 6.5 billion 
for Volvo’s car business. Despite Volvo’s 
reputation for building the world’s safest 

cars, it’s long been clear that the company 
wouldn’t find a seat at the shrinking 
table. Drive through America’s yuppie 
territories and you’d think Volvo was a 
dominant carmaker, but its buyers took 
home just 400,000 vehicles worldwide 
last year.

Their puny sales wouldn’t generate 
enough cash to redesign today’s cars, 
expand into sport utility vehicles or 
develop the fuel-cell engines that may 
power vehicles in the coming decades. 
Better to sell and concentrate on Volvo’s 
booming truck business as its rival 
Swedish truckmaker Scania. 

1. O texto anuncia:

a) A junção da Volvo com a Renault.
b) A venda da Volvo e da Renault para a 

Ford
c) Que fatores nacionalistas suecos 

impediram uma grande transação 
comercial com os americanos

d) A venda da Volvo automóveis para a 
Ford

e) O sucesso de vendas dos automóveis 
Volvo

2. De acordo com o texto, a relação correta é:

a) Renault – Swedish
b) Ford – French-American
c) Volvo Cars – French
d) Volvo Trucks – Swedish
e) Scania – American

3. Entre os dados apresentados pelo texto, 
não consta:

a) qual foi o valor da venda da Volvo 
automóveis

b) qual foi o prejuízo da Volvo caminhões
c) quantos carros a Volvo vendeu no 

mundo no último ano
e) qual empresa constrói os carros mais 

seguros do mundo
e) se a Volvo sueca continuará existindo
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Espanhol

ADVBERBIOS

1. Los adverbios funcionan como modificador de adjetivo, de verbo o de otro adverbio.

2. Morfólogicamente es invariable, es decir, ni tiene variaciones ni de género ni de número.

Se clasifican en:

1. ADVERBIOS DE TIEMPO.

Ahora entonces Hoy Antaño Recién

Después tarde Ayer Hogaño Pronto

Luego temprano Mañana Jamás Presto

Antes Nunca Anteayer Ya Aún (Todavía)

Mientras

¡Ojo!

Anoche = Ontem à noite

Luego = Depois

Mañana = Amanhã / Manhã

2. ADVERBIOS DE LUGAR:

Aquí Allá Lejos Arriba Fuera  

Acá Acull Encima  Abajo Afuera

Ahí Alrededor Delante Dentro Atrás 

Allí cerca Detrás Adentro  Enfrente 
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¡Ojo!

Allende = Do lado de lá

Aquende = Do lado de cá

Lejano = Distante, Longinquo

Cercano = Próximo

3. ADVERBIOS DE MODO:

Bien Apenas Así Adrede

Mal Mejor Despacio Suave

Sólo Peor Aun

Observación: Se forman adverbios de modo mediante el sufijo – MENTE agregado al 
adjetivo femenino en su forma singular. Ejemplos:

Cómodamente Dignamente Serenamente

Ágilmente Afablemente Cálidamente

Alegremente Soberanamente Expresivamente

4. ADVERBIOS DE CANTIDAD:

Mucho Suficiente Harto Además

Muy Más  Nada Además de 

Poco Menos Tanto

Bastante Casi Algo
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5. ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN:

Sí También  Efectivamente 

Seguro Indudablemente

Cierto Seguramente

6. ADVERBIOS DE NEGACIÓN:

No Jamás

Nunca Tampoco

7. ADVERBIOS DE DUDA:

Acaso Tal vez

Quizá Probablemente

Quizás

• REGLA DEL USO DE MUY / MUCHO:

1. Se utiliza Muy : Siempre delante de adjetivos y adverbios.

Ejemplos:

La casa de Juanita es muy lejos.

Había unos campos muy bonitos después de la montaña.

2. Se utiliza Mucho : Siempre antes de un sustantivo.

Ejemplos:

La paz en la Tierra depende de mucho amor.

Me gusto comer muchas pizzas.

¡Ojo!

La palabra mucho también se puede usar después de verbos.

Ejemplos:

No hace mucho que nos hemos visto.
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EXCEPCIONES:

MUCHOS → MÁS – MENOS
MAYOR – MENOR
MEJOR – PEOR
ANTES – DESPUÉS

LOCUCIONES ADVERBIALES:

Son construciones formadas por dos o más palabras que sin ser necesariamente adverbios 
funcionan como tales.

Ejemplos:

Á cantáros Por supuesto

De mal en peor Desde luego 

De golpe Echar de menos

De pronto Añorar 

De un tirón Extrañar

Al revés Al por mayor  

A menudo Al por menor

A cambio En broma

En cambio A la vez

Al fin y al cabo En efectivo

Al contado

Más allá de
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Testes

1. A melhor tradução para “pago al contado” é:

a) dinheiro trocado
b) pagamento à vista
c) pagar em dinheiro
d) pagamento antecipado
e) dinheiro contado

2. A palavra “mientras” exprime uma idéia de:

a) continuidade
b) oposição
c) simultaneidade
d) alternância
e) anterioridade

3. A palavra “luego” expressa:

a) conclusão
b) conseqüência
c) tempo
d) fim 
e) causa

4. La expresión “además de” significa em portugués:

a) além de
b) em vez de
c) apesar de
d) depois de
e) a par de

5. La expresión “a menudo” significa en portugués:

a) anteriormente
b) preferencialmente
c) consequentemente
d) frequentemente
e) logicamente

6. El término “además” podría ser traducido al portugués como:

a) Além disso
b) a mais
c) demasiado
d) ao invés
e) excessivamente



 

www.acasadoconcurseiro.com.br158

7. El vocablo “todavía” pude ser sustituido por:

a) pero
b) aún
c) mientras
d) sin embargo
e) por supuesto

8. La palabra “quizás” expresa una:

a) conclusión
b) finalidad
c) duda
d) negación
e) condición

9. La palabra “lejanos” puede ser traducida al portugués, como:

a) próximos
b) distantes
c) estranhos
d) vizinhos
e) viajantes

10.  A palavra “mientras” pode ser substituida, por:

a) ahora
b) antes
c) en tanto
d) después
e) luego

11.  A palavra “solo” tem o mesmo sentido que

a) aislado
b) solamente
c) sin compañía
d) abandonado
e) sin proteccción

12.  A expressão más Allá pode ser traduzida para o português como:

a) próximo
b) além
c) logo adiante
d) um pouco mais
e) ao redor
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13.  La expresión que pude sustituir a aún sin alterar el sentido del texto es:

a) hacia
b) hasta
c) también
d) incluso
e) todavía

14.  Observe no texto o uso das palavras muy e mucho. Preencha as lacunas das frases com muy ou 
mucho.

1. Los niños son ____ listos y alegres.
2. Tuvo ____ interés es estudiar.
3. Carla llegó ____ antes que yo.
4. Siempre sale ____ bien vestido.
5. Le gustan ____ los chocolates.

Podem ser preenchidas apenas com muy somente as lacunas das frases

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

15. Rellena los huecos de las frases abajo com muy ou mucho.

1. Ana es una chica ____ inteligente.

2. Pedro tuvo ____ dinero en el pasado.

3. Tienes ____  mucho valor para enfrentar a tu jefe.

4. Carlos vive ____ lejos del centro.

5. Siempre comía ____ en las fientas.

Pueden rellenarse con muy solamente los huecos de las frases

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

Gabarito: 1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. A 7. B 8. C 9. B 10. C 11. B 12. B 13. E 14. A 15. A
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Palabras Heterosemánticas

Los heterosemánticos son vocablos que, se asemejan en la grafía, pero no poseen igualdad o 
identidad semántica, lo que quiere decir que en portugués tienen un significado y en español 
otro. Por lo tanto, estas palabras confunden el significado de la frase y nos llevan a errores en 
la interpretación del escrito. A seguir, comprobaremos por ejemplos la explicación dicha arriba.

Português → Espanhol

apelido ______________________
sobrenome ______________________
brincar ______________________
saltar ______________________
berro ______________________
agrião ______________________
criança ______________________
criação ______________________
carroça ______________________
carruagem ______________________
cena ______________________
janta ______________________
contestar ______________________
responder ______________________
cobertos ______________________
talheres ______________________
coelho ______________________
pescoço ______________________
distinto ______________________
diferente ______________________
esquisito ______________________
delicado ______________________
enojar-se ______________________
zanga ______________________
fraco ______________________
magro ______________________
largo ______________________
comprido ______________________
lívido ______________________
arroxeado ______________________
lista ______________________
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pronta ______________________
logro ______________________
desejo, conquista ______________________
manteiga ______________________
banha ______________________
oficina ______________________
escritório ______________________
palco ______________________
camarote ______________________
prejuízo ______________________
preconceito ______________________
puro ______________________
charuto ______________________
rato ______________________
momento ______________________
roxo ______________________

vermelho ______________________
ruivo ______________________
loiro ______________________
salsa ______________________
molho ______________________
surdo ______________________
canhoto ______________________
sueco ______________________
tamanco ______________________
sítio ______________________
lugar ______________________
torpe ______________________
inábil ______________________
todavia ______________________
ainda ______________________
tirar ______________________
atirar ______________________
vaso ______________________
copo ______________________
pegar ______________________
bater ______________________
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Testes de Vestibular

1. A expressão “el exquisito sabor” pode ser traduzida ao português como:

a) o sabor diferente
b) o sabor esquisito
c) o sabor raro
d) o sabor original
e) o sabor delicioso

2. La traducción adecuada de reto es:

a) concorrência
b) desafio
c) objetivo
d) fato
e) preocupação

3. El vocablo todavía puede ser sustituído por:

a) pero
b) aún
c) mientras
d) sin embargo
e) por supuesto

4. A palavra que melhor expressa a idéia de flaquita em português é

a) pequenininha
b) fragilzinha
c) debilzinha
d) fraquinha
e) magrinha

5. Na frase “pegarle a la pelota era lindo”, pegar, significa

a) defender
b) pegar
c) atirar
d) agarrar
e) bater

6. Na frase “... pero al rato lê volví a pedir...”, a expressão al rato significa

a) de repente
b) às vezes
c) agora
d) em seguida
e) sempre
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7. A melhor tradução para oficina é

a) departamento
b) escritório
c) sede
d) agente
e) representante

8. El vocablo pelirrojo, se traduce al portugués como

a) pele arroxeada
b) sardento
c) loiro
d) ruivo
e) pele vermelha

9. A melhor tradução para a palavra lista é

a) feita
b) relacionada
c) compatível
d) pronta
e) adequada

10. El perejil sirve para ____ y puede ser traducido al portugués como _____

a) aderezar – alho
b) salar – cebola
c) condimentar – orégano
d) sazonar – salsinha
e) saber – coentro

11. Una palabra que expresa idea opuesta a la de largas es

a) delgadas
b) amplias
c) estrechas
d) cortas
e) anchas

12. Las mejores traducciones para las palabras fecha y rojo es

a) data e vermelho
b) fato e sangue
c) feito e roxo
d) registro e luto
e) resulatado e negro

Gabarito: 1. E 2. B 3. B 4. E 5. E 6. D 7. B 8. D 9. D 10. D 11. D 12. A
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El Alfabeto

A = a H = hache  Ñ = eñe  U = u 

B = be I = i O = o  V = uve

C = ce J = jota P = pe W = doble uve

D = de K = ka Q = cu X = equis 

E = e  L = ele R = ere  Y = i griega

F = efe M = eme S = esse Z = ceta

G = ge N = ene T = te

Obs: No podemos olvidarnos de los dígrafos: Ch, LL, RR.

Cosas que te ayudarán con la lectura

1. Cuando en español se usa “LL”, casi con seguridadque en el portugués se estará usando la 
“CH. EJ: 

Llaga llama lluvia llave llegar

2. El sufijo DUJO se cambia en portugués por DUZIU. Ej:

Sedujo condujo produjo tradujo

3. Cuando la palabra lleva “H”, casi seguro que lo cambiamos por “F” en portugués. Ej:

Hada hondo hijo hierro hiel huracán hacer

4. Muchas “CH” en español son “T” o “IT” en portugués:

Mucho techo bizcocho provecho ocho hecho leche
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Parte de Compreensão Textual

El ENTIERRO

A la cabeza, por la ancha calle, un labriego de larga capa parda, tardo,contoneante, lleva la cruz 
cogida de ambas manos. El manchón del féretro aparece luego. En pos del féretro vienen el 
negro caparazón rameado en gualdo, los trazos blancos de las sobrepellices, la encendida veste 
roja del mónago... Y detrás el cortejo avanza en pintoresca confusión de mejillas rapadas, barbas 
revueltas, bigotes lacios que asoman bajo los anchos sombreros raídos, sobre los enhiestos 
cuellos de las capas, en el hormigueo indistinto de los trajes negros, grises, azulados, pardos.

Responda às questões de 1 a 6 com base no texto.

1. A expressão “... por la ancha calle, un labriego de larga capa...” (linha 1), traduz-se por:

a) pela comprida avenida, um operário com larga capa...
b) pela comprida praça, um lavrador com comprida capa...
c) pela larga rua, um lavrador com comprida capa...
d) pela larga praça, um lavrador com larga capa...
e) pela estreita travessa, um colono com longa capa...

2. O texto diz que o “labriego” leva a cruz

a) Enlaçada com as mãos
b) Agarrada com ambas as mãos
c) Fechada com ambas as mãos
d) Colhida de ambas as mãos
e) Apertada por ambas as mãos

3. A expressão “... la encendida veste roja del mónago...” (linhas 3-4) quer dizer:

a) a luminosa vestimenta rubra do monge
b) a viva vestimenta vermelha do sacristão
c) a alegre vestimenta vermelha do cônego
d) a luminosa vestimenta carmim do pároco
e) a viva vestimenta roxa do padre

4. O autor diz que os chapéus eram:

a) grandes
b) velhos
c) feios
d) rasgados
e) gastos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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5. A expressão en gualdo (linha 3) refere-se a cor:

a) azul
b) verde
c) rosa
d) amarela
e) vermelha

6. As palavras antônimas são:

a) ancha – corta
b) contoneante – vacilante
c) larga – estrecha
d) tardo – apresurado
e) enhiestos – erecto

“Mi tio era un hombre listo y harto amable. Llevaba un sombrero hongo, espaciado de alas. 
Tenía la frente amplia, mejillas moradas, barbilla pequeña. Era pecoso, lo que lo dejaba más 
simpático y tenía canas pronunciadas. Lo recuerdo como una suave estela de ternura, pero 
había unos ratos en que se volvía hosco y terco. Sin embargo, los niños eran siempre atraídos 
por las historias que contaba. Mientras hablaba, sus ojos brillaban y los costumbreros ademanes 
completaban una figura rara y exquisita.

7. Após a leitura do texto, conclui-se que o protagonista era:

a) um homem constantemente amável e simpático
b) muito amável, mas as vezes se tornava intratável
c) velho e atraía as crianças
d) preguiçoso, apesar de amável e simpático
e) paciente, o que o tornava mais simpático

8. O texto apresenta contraste de ideias nas palavras:

a) Ademanes e ternura
b) pecoso e hosco
c) listo e terco
d) rara e exquisita
e) hongo e pequeña

9. A expressão frente amplia (linha 02) se traduz por:

a) bochechudo
b) semblante jovial
c) rosto largo
d) cara comprida
e) testa grande. 

Gabarito: 1. C 2. B 3. B 4. E 5. D 6. D 7. B 8. C 9. E

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Receita Federal (Analista) – Espanhol – Prof. Daniel Esteve

www.acasadoconcurseiro.com.br 167

1. Nuestro deporte no depende solo de sesudas planificaciones, pero de arrojo. La situación 
actual está 

2. Cosechando derrotas, rencillas, paralización de las obras de apuntalamiento. Las recauda-
ciones merman y

3. El presupuesto y las ganancias se achican. No vale medir el temple, la mesura, la honradez 
en el manejo de 

4. Los bienes comunes, pero analizar la situación, descubrir las faltas y llegar a puntualizar las 
soluciones,

5. Presentadas con equilibrio y sin premuras.

6. Esas engorrosas desventuras en los deportes se deben a egoísmos personales, prepotencia 
en el manejo

7. interno, percances que, como están en cierne, podrán ser allanados.

1) A alternativa que resume o texto
a) O êxito de nosso esporte depende só de arrojo e planejamento.
b) O esporte atual tem obtido derrotas, aumentando o desinteresse do público.
c) O que resolve as dificuldades do nosso esporte é ver a s falhas e encontrar soluções para 

aumentar a arrecadação.
d) O esporte atual apresenta várias dificuldades que, estando ainda no começo, poderão ter 

solução.
e) Não adianta honestidade no manejo dos bens comuns aos esportes, mas é preciso chegar 

às causas.

2) A palavras que tem sentido relacionado a superar dificuldades é  
a) Allanadas
b) Equilíbrio
c) Arrojo
d) Planificaciones
e) Honradez

3) A expressão sin premuras (l. 05) significa
a) Sem pressa
b) Sem previsão
c) Sem preconceito
d) Sem premedição
e) Sem preocupação

4) A palavra percances  (l. 07) é sinônima de
a) Desarrollos
b) Protervas
c) Transtornos
d) Retablos
e) Ráfagas
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5) A palavra presupuesto (l.03) se traduz por

a) Possibilidade
b) Desilusão
c) Exigência
d) Previsão
e) Orçamento

1. El español es ante todo un feroz individualista, es también un hombre de pasión, más que 
de acción, de 

2. pensamiento y de método. Lejos de ser un hombre reservado, es sumamente expresivo, 
tanto en palabras como en

3. gestos y ademanes, y a pesar de todo no es teatral. No es hipócrita. Para vivir necesita 
expresar sus sentimientos 

4. interiores y pasiones de una manera espontánea, sin cálculo no control.

5. Más que uniforme y rutinario, el español es contradictorio, paradójico, duro y humano al 
mismo tiempo; 

6. resignado y rebelde; enérgico e indiferente. Es resignado y estoico porque no necesita 
muchas y complicadas cosas 

7. materiales para vivir. Cosas tan sencillas como el placer de la conversación entre amigos, el 
de ir a tomar el sol y dar

8. un paseo por la calle, el sentarse al aire libre en la terraza de un café, simplemente por el 
placer de ver pasar a la 

9. gente, constituye el principal recreo de la mayoría de los españoles.

10. El español tiene un concepto muy elevado de la dignidad personal. El individualismo hace al 
español un rebelde 

11. contra todo intento se someterlo a los deberes y obligaciones de la vida social y colectiva. El 
español juzga desde el 

12. punto humanístico, es decir, del hombre integral; no moral, económico, religioso, filosófico 
ni técnico, sino del 

13. hombre de carne y hueso, como diría Unamuno.

14. La puntualidad no es una costumbre española. El ritmo de la vida en España es más lento 
que en otros países. La

15. vida es más contemplativa que activa. Dice el refrán que no por mucho madrugar amanece 
más temprano. Los 

Gabarito: 1. D 2. A 3. A 4. C 5. E
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16. españoles  de las ciudades almuerzan a las dos y cenan a las diez de la noche. Los teatros y 
cines empiezan por la 

17. noche a las diez y media o las once, casi siempre más tarde de la hora anunciada.

18. Es proverbial la cortesía española. El saludo expresivo y el abrazo efusivo de los españoles es 
algo instintivo y

19. espontáneo.

20. El español ama con pasión la tierra donde nació, pero no es tan patriota como por ejemplo 
el francés. Reconoce

21. públicamente sus defectos y debilidades.

22. Ya lo ha dicho el poeta Bartrina: oyendo hablar a un hombre, es fácil acertar donde vio la luz 
del sol; si alaba a 

23. Inglaterra, será inglés; si habla mal de Prusia es un francés y si habla mal de España, es un 
español.

1. O texto refere-se 

a) Às dificuldades da língua española.
b) À orografia e vulcanologia da Espanha.
c) Ao caráter psicológico do espanhol.
d) À hagiografia espanhola.
e) À composição étnica da Espanha. 

2. O texto afirma que

a) O espanhol é um machista feroz.
b) O povo espanhol é antes de tudo individualista.
c) Os fonemas espanhóis são difíceis para os brasileiros.
d) A Espanha é sujeita a terremotos.
e) O espanhol é violento e polêmico.

3. Afirma-se que

a) A expressividade do idioma espanhol é ótima para o teatro.
b) O povo espanhol é pessimista e dramático.
c) A geografia espanhola é inexpressiva.
d) O povo espanhol é espontâneo.
e) O povo espanhol é frio e impessoal.

4. O texto diz que 

a) A visão do homem espanhol é bitolada.
b) O espanhol não tem opinião.
c) O espanhol é detalhista e idealiza o ser humano. 
d) Um dos grandes conquistadores das Américas foi espanhol.
e) O individualismo espanhol torna o homem rebelde na vida em sociedade. 
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5. Lê-se no texto que

a) O espanhol adora touradas e danças cheias de ritmo e movimento.
b) A religião domina a Espanha.
c) O espanhol é mais contemplativo que ativo.
d) O país foi fortemente influenciado pelos árabes.
e) Os árabes dominaram grande parte da Espanha por oitocentos anos.

6. Entende-se do texto que

a) O espanhol tem em alto conceito a dignidade pessoal e a cortesia.
b) O espanhol gosta de beber e comer bem.
c) Os espanhóis são consumistas e superficiais.
d) Na Espanha:”si hay gobierno, soy contra.”
e) A Guerra  Civil foi uma catástrofe.

7. O poeta Bartrina afirma que

a) O inglês prima pela fineza e descrição.
b) O francês é extremamente afável.
c) O espanhol fala mal da Espanha.
d) O sul – americano é barulhento.
e) O norte-americano é indiferente.

8. A palavra “sencillas”(l. 07), pode ser traduzida ao português como

a) Sentidas 
b) Simples
c) Submetidas
d) Esquecidas
e) Praticadas

9. O verbo “cenar” (l. 16) pode ser traduzida ao português como

a) Encenar
b) Acenar
c) Contracenar
d) Jantar
e) Almoçar

10. O verbo “alabar” (l. 22) pode ser traduzido ao português como

a) Criticar
b) Louvar
c) Injuriar
d) Descrever
e) Analisar
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1. Por aquellos días perdí a Kiria, mi mangosta. Tenía la riesgosa costumbre de seguirme 
adonde yo fuera, con 

2. pasitos muy rápidos e imperceptibles. Ir detrás de mí significaba lanzarse hacia las calles 
que cruzaban automóviles

3. camiones, rickshas, peatones holandeses, chinos, malayos. Un mundo turbulento para una 
cándida mangosta que 

4. conocía sino a dos personas en el mundo.

5. Pasó lo inevitable. Al volver al hotel y mirar a Brampy me di cuenta de la tragedia. No le 
pregunté nada. Pero 

6. cuando me senté en el balcón, ella no saltó sobre mis rodillas, ni pasó su peludísima cola por 
mi cabeza.

7. Puse un aviso en los diarios: “Mangosta perdida. Obedece al nombre de Kiria”. Nadie 
respondió. Ningún vecino

8. la vio. Tal vez ya estaría muerta. Desapareció para siempre.

9. Brampy, su guardián, se sintió tan deshonrado que por mucho tiempo no se mostró ante mi 
vista. Mi ropa, mis 

10. zapatos, eran atendidos por un fantasma. A veces creía yo escuchar el chillido de Kiria que 
me llamaba desde el 

11. árbol nocturno. Encendía la luz, abría las ventanas y las puertas, escrutaba los cocoteros. No 
era ella. El mundo que 

12. Kiria conocía se había transformado en una gran estafa; su confianza se había desmoronado 
en la selva amenazante

13. de la ciudad. Me sentí por mucho tiempo traspasado de melancolía.

14. Brampy, avergonzado, decidió volver a su país. Lo sentí mucho pero, en realidad, era aquella 
mangosta lo único 

15. que nos unía.  Llegó una tarde con el fin de mostrarme el traje nuevo que había comprado 
para llegar bien vestido a

16. pueblo natal, a Ceilán. Apareció de pronto vestido de blanco y abotonado hasta el cuello. Lo 
más sorprendente era 

17. un inmenso bonete de chef que se había encasquetado sobre su escurísima cabeza. Estallé 
en una carcajada 

18. incontenible. Brampy no se ofendió. Por el contrario, me sonrió con gran dulzura, con una 
sonrisa comprensiva de 

19. ignorancia.
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11. O texto trata

a) Do desaparecimento de uma criança.
b) Do desaparecimento de uma Mangosta.
c) Do extravio do cãozinho Mangosta.
d) Do atropelamento de um gato de estimação.
e) Do desaparecimento da macaca Mangosta.

12. A personagem em questão

a) Tinha o hábito de ficar na rua.
b) Saiu porque o Autor deixou a porta aberta.
c) Esgueirava-se à noite e ia passear.
d) Costumava seguir o Autor aonde quer que ele fosse.
e) Ficou do lado de fora e foi roubada.

13. Kiria era o nome 

a) Da macaca
b) Da mangosta
c) Da cadela
d) Do Autor
e) Da criança desaparecida

14. Ao voltar a casa, o Autor
a) Viu Brampy, seu criado, e compreendeu o que se passara.
b) Conversou com Brampy, sua mulher, sobre o ocorrido.
c) Foi a varanda e chamou Kiria.
d) Adormeceu na varanda e Kiria saltou sobre ele.
e) Foi avisado de que Kiria havia sido achada.

15. Brampy, o guardião de Kiria.

a) Saiu pelas ruas a perguntar por ela.
b) Foi à delegacia de policia e deu queixa.
c) Sentiu-se desonrado.
d) Não se sentiu responsável.
e) Ficou transtornado com o desaparecimento da criança.

16. No fim, envergonhado com o sucedido,

a) Brampy partiu de volta para o Ceilão.
b) Brampy voltou para o Chile.
c) Brampy adotou outra criança.
d) O criado se matou.
e) O Autor pede desculpas a Brampy.
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17. A palavra “peatones” (l. 03) pode ser traduzida ao português como

a) Sequestradores
b) Ladrões
c) Guardas de trânsito
d) Pedestres
e) Insetos

18. A palavra “cuello” (l. 16) pode ser traduzida ao português como

a) Coelho
b) Pescoço
c) Lebrão
d) Perito
e) Mangosto

19. A palavra “hasta” (l. 16) pode ser traduzida ao português como

a) Até que
b) Logo que 
c) Acima de
d) Até
e) Quando

20. A palavra “carcajada”(l. 17) pode ser traduzida ao português como

a) Gorgolejo
b) Escarradura
c) Gargalhada
d) Carregada
e) Carcaça

EL DRAMA DE LOS AMANTES DE TERUEL

1. Una trágica historia sucedió en el Teruel medieval. Diego Marcilla e Isabel Segura se conocían 
desde niños y 

2. descubrieron que estaban enamorados.

3. Diego pidió su mano, pero el joven de clase humilde, tenía un rival con una desahogada 
posición: Fernando de

4. Gamboa. Diego pidió tres años para hacer fortuna. El padre de Isabel accedió, pero si en ese 
tiempo no volvía, ella se

5. casaría con Gamboa.

6. El joven no regresó e Isabel tuvo que casarse con Fernando. Dos horas después llegaba Diego. 
Loco de amor, 

7. subió a la alcoba nupcial y murió de dolor a los pies de Isabel. Al día siguiente, la muchacha 
fallecía sobre el cadáver 

8. de su amado tras besarle en los labios.
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21. O subtítulo mais apropiado à história “El drama de los amantes de Teruel”, sería

a) Una historia de amor y ódio.
b) Una historia de amor y prejuicio.
c) Una historia de amor y tragedia.
d) Una historia de amor no correspondido.
e) Una historia de amor y fortuna.

22. Baseado no texto, a alternativa incorreta é

a) Isabel e Diego se gostavam desde muito cedo.
b) O pai de Isabel adiou o casamento por três anos.
c) Fernando de Gamboa era de uma família rica.
d) Quando Diego voltou, Isabel e Fernando acabavam de casar-se.
e) Isabel, antes de morrer, deu a Diego um beijo na boca.

23. A conjunção “pero” (l. 03) pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido do texto por

a) Mientras
b) Sino
c) Apesar de que
d) Sin embargo
e) Todavia

24. Fernando pertencia a uma família

a) Remediada
b) Abastada
c) Desaforada
d) Desafogada
e) Deslocada

25. “Si” (l. 04) expressa uma ideia de

a) Afirmação
b) Dúvida
c) Alternância
d) Simultaneidade
e) Condição

Gabarito: 1. C 2. B 3. D 4. E 5. C 6. A 7. C 8. B 9. D 10. B 11. B 12. D 13. B 14. C 15. C 16. A  
17. D 18. B  19. D 20. C 21. C 22. B 23. D 24. B 25. E
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GUERRA DE SEXOS Y DE CHISTES

1. Según un estudio, los hombres y las mujeres tienen sentidos del humor muy diferentes, que 
reflejan en la forma 

2. en que se ríen del otro sexo.

3. “Tus rebuznos me entran por un oído y me salen por otro”, le dice el marido a la mujer. “Eso 
es porque en 

4. medio no tienen nada que pueda retenerlos”, le responde ella. El chascarrillo desata las 
carcajadas en una reunión 

5. amigas. Pero la lingüista alemana Helga Kotthof no se ríe, sino que toma nota de éste y otros 
chistes para su tesis

6. doctoral. Kotthof, que lleva dos años estudiando conversaciones mantenidas por hombres y 
mujeres, ha concluido

7. que el humor planea en el 80 por 100 de los casos.

8. Los patrones sexuales hacen que los hombres aumenten su prestigio entre sus colegas 
masculinos mostrando 

9. un humor agresivo hacia las mujeres. Cuando son niñas, ellas no replican y evitan puyas por 
miedo a la controversia

10. pero, al hacerse mayores se sienten seguras y recurren a un lenguaje creativo para rebatir la 
mala lengua masculina. 

11. Por otro lado, como las mujeres no tienen prototipos de burla como la suegra o la chica 
guapa y tonta, deben 

12. agudizar la imaginación.

1. Lea atentamente las afirmaciones abajo.
I. El marido dice que la es poco inteligente.
II. La mujer dice que el marido es poco inteligente.
III. La mujer dice que el marido no tiene cómo mantener a su  familia.

Está(n) correcta(s):

a) Sólo I
b) I y II
c) I y III
d) II y III
e) I, II y III

2. Según la lingüista Helga Kotthof, es correcto afirmar

a) El prestigio masculino entre compañeros de trabajo aumenta en la misma proporción que 
su agresividad.

b) Porque se sienten seguras las chicas no contestan a los chistes machistas.
c) Las mujeres, cuando crean prototipos como la suegra  y la mujer bonita y tonta, demuestran 

mayor imaginación.
d) En cuanto al lenguaje que utilizan, las mujeres se vuelven menos creativas con la edad.
e) La actitud de las chicas en cuanto al lenguaje masculino presenta cambios según la edad.
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3. A palavra “sino” (l. 05) expressa ideia de 

a) Simultaneidade
b) Oposição
c) Causa
d) Consequencia
e) Tempo.

4. Um sinônimo para a palavra “patrones” (l. 08) é

a) Patronos
b) Modelos
c) Estilos
d) Prejuicios
e) Problemas

5. La expresión “ha concluido” se traduce al portugués como

a) Conclui
b) Concluí
c) Tem concluido
d) Tinha concluido
e) Concluiu

6. A relação de causa e efeito, no texto, se encontra nos vocábulos da altenativa

a) Chistes – tesis docotoral
b) Burla – agrasivo
c) Rebuznos – oído 
d) Chistes – carcajadas
e) Conversaciones – patrones

7. Se substituímos a expressão destacada na frase: “Kotthof lleva dos años estudiando 
conversaciones mantenidas por hombres y mujeres”, sem mudar o significado, a expressão 
correta para a substituição é:

a) Hace dos años estudiando.
b) Estaba dos años a estudiar.
c) Hace dos años que estudia.
d) Ya estudió dos años.
e) Hasta dos años estudiando.

De Sócrates se cuenta que una vez se quedó parado delante de un puesto donde había un 
montón de artículos expuestos. Al final exclamó: “Cuantas cosas que no me hacen falta!”

Esta exclamación puede servir de titular para la filosofía cínica, fundada por Antiístenes en 
Atenas alrededor del año 400 a.c. Había sido alumno de Sócrates y se había fijado ante todo en 
la modestia de su maestro.

Los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de cosas externas tales como el 
lujo, el poder político o la buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas 
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cosas tan fortuitas y vulnerables, y precisamente porque no depende de esas cosas puede ser 
lograda por todo mundo. Además no puede perderse cuando ya se ha conseguido.

El más famoso de los cínicos fue Diógenes, que era discípulo de Antístenes. Se dice de él que 
habitaba en un tonel y que no poseía más bienes que una capa, in bastón y una bolsa de pan. 
(Así no resultaba fácil quitarle la felicidad) Una vez en que estaba sentado tomando el sol 
delante de su tonel, le visitó Alejandro Magno, el cual se colocó delante del sabio y le dijo que 
si deseaba alguna cosa, él se la daba. Diógenes contestó: “Sí, que te apartes un poco y no me 
tapes el sol”. De esa manera mostró Diógenes que era más rico y más feliz que el gran general, 
pues tenía todo lo que deseaba.

Los cínicos opinaban que el ser humano no tenía que preocuparse por su salud. Ni siquiera 
el sufrimiento y la muerte debían dar lugar a la preocupación. De la misma manera tampoco 
debían preocuparse por el sufrimiento de los demás.

Hoy en día las palabras “cínico” y “cinismo” se utilizan en el sentido de falta de sensibilidad ante 
el sufrimiento de los demás.

8. O texto refere-se a

a) À teoría da evolução
b) À vida de Sócrates
c) A uma escola filosófica
d) A uma tese sociológica
e) A um problema linguistico

9. ”Cuantas cosas que no me hacen falta!”. Essa exclamação é atribuida a 

a) Antístenes
b) Darwin
c) Comte
d) Platão
e) Sócrates

10. Tal exclamação se ajusta

a) Ao niilismo de Nietzsche
b) à seita de filosófos dos cínicos
c) a toda filosofia grega
d) ao positivismo
e) ao comunismo

11. De acordo com tais pregadores

a) A verdadeira felicidade não depende de coisas externas
b) Felicidade é gozar de boa saúde
c) Felicidade é justiça social
d) Felicidade é ter
e) Felicidade é crescer intelectualmente
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12. Se aceitarmos tal pregação

a) Ninguém poderá ser feliz
b) Só os ricos serão felizes
c) O homem originou-se de um microorganismo
d) todos podem ser felizes
e) mais vale dar do que receber

13. O mais famoso desses seguidores foi

a) Sócrates
b) Antístenes
c) Alexandre Magno
d) Diógenes
e) Jesus

14. Diógenes pediu ao grande guerreiro e conquistador

a) Uma província grega
b) Palácio com muitos escravos
c) Uma academia onde pudesse pregar sua filosofia
d) Um título de nobreza
e) Que não lhe tapasse o sol

15. Esses pensadores opinavam que

a) A alma é imortal
b) O sofrimento e a morte não deveriam preocupar o homem
c) Tudo é relativo e passageiro
d) Devemos amar o próximo
e) A melhor lei é a do”olho por olho, dente por dente”

16. A palavra que designa essa escola ou pensamento

a) Atualmente mudou de sentido no linguajar do dia-a-dia
b) É exclusiva da Sociologia
c) Também é empregada em psicanálise
d) Deriva do latim e significa burro.
e) Tornou-se um eufemismo para alcoolista

Gabarito: 1. B 2. E 3. B 4. B 5. E 6. D 7. C 8. C 9. E 10. B 11. A 12. D 13. D 14. E 15. B 16. A
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Instrução: Responder às questões de 1 a 5 com base no texto 

 1. El pueblo parecía incrustado en la

2. roca, como una mala herida, con 

3. tierras pedegrosas de color rojo

4. sangre, y el agua del río partida 

5. en tres cascadas. El bosque bro-

6. taba muy cerca, entre hojas ama-

7. rillas.

8. Allí nació Martín Dusco en la tarde

9. de un jueves, cuando uno de sus

10. hermanos – y eran tantos que 

11. daba pereza contarlos – llegaba 

12. a la casa cargando un saco de 

13. maíz. El perro se había tendido 

14. a la puerta, estorbando el paso y

15. aullando, con el hocico afilado. El

16. muchacho le dio un puntapie; era

17. mudo y no podía blasfemar. Sabía 

18. porqué estaba ladrando el perro:

19. aquel animal había alcanzado 

20. muchos años de la familia, y cada

21. vez que nacía un nuevo hijo se 

22. echaba allí a la entrada y se ponía

23. a gritar, como diciendo: “Otro par 

24. de piernas para patearme el lomo.

25. Yo quisiera engordar royendo 

26. vuestros huesos”.

27. Le habían visto muchas veces 

28. husmeando en el cementerio, que

29. estaba muy abandonado, con los 
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30. muros derruídos. Pero nadie se 

31. podía ocupar de restaurarlo por-

32. que la gente tenía que trabajar la

33. tierra, cortar la leña y cuidar el ga-

34. nado. Era más importante cuidar

35. de los vivos que de los muertos.

36. Martín Dusco creció. Conoció días

37. azules y notó que el barro de color

38. vino pegándosele como un beso a 

39. la piel. Había tierra de siembra 

40. detrás de la casa, y algo más allá

41. árboles de troncos negros, duros 

42. y tan hermosos... Qué buena leña

43. tenían, pensaba... Claro que 

44. cuando llegaba el florestal iba 

45. pegando multas a derecha y

46. a izquierda, y entonces empeza-

47. ban las maldiciones.
Adpatado de MATUTE, Ana María. No hacer nada. El País, Semanal, 02 de enero de 2000.

1. Considere as seguintes afirmações acerca do texto.
I. A família de Martin Dusco obtinha sua subsistência da terra.
II. A família de Martin Dusco preservava a floresta.
III. A família de Martin Dusco era numerosa.
Quais estão corretas?

a) Apenas II
b) Apenas III
c) Apenas I e II
d) Apenas I e III
e) I, II e III

2. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto.
a) Martin Dusco nasceu numa quinta-feira.
b) No dia em que nasceu Martin Dusco, seu irmão chegou em casa carregando milho.
c) Quando nascia uma criança na família de Martin Dusco, o cachorro ficava na porta uivando.
d) O cachorro da família Dusco era visto várias vezes farejando no cemitério.
e) A família de Martin Dusco tratava de restaurar o cemitério.
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3. A autora compara o povoado a una mala herida (l. 02) porque ele

a) parecia uma plantação de papoulas no alto da montanha.
b) se situava no alto da montanha.
c) parecia uma mancha de sangue no meio da rocha.
d) estava rodeado de pedras pontiagudas.
e) se situava em um bosque.

4. A expressão se echaba (l. 21-22) pode ser traduzida por

a) se deitava
b) se revolvia
c) ladrava
d) se movia
e) andava

5. A palavra nadie (l. 30) pode ser traduzida por

a) nenhum
b) ninguém
c) algum
d) nada
e) alguém

Instrução: as questões de 6 a 13 referem-se ao texto abaixo.

1. Conviene quizá recordar algo 

2. muy elemental aunque pueda

3. parecer paradójico. No existe 

4. ciencia si no hay comunicación 

5. del conociemiento científico. La 

6. ciencia es un producto cultural y,

7. por consiguiente, algo tangible. El

8. conociemiento, es una operación 

9. intelectual que puede quedar en-

10. cerrada en el interior del sujeto

11. pensante. Por tanto, cuando ha-

12. blamos de ciancia presuponemos 

13. siempre alguna forma de comuni-

14. cación científica.

15. En los tiempos más antiguos de 
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16. ciencia moderna gran parte de su 

17. comunicación se realizaba a 

18. través de contactos personales 

19. en forma epistolar. Las publica-

20. ciones, primero exclusivamente 

21. en forma de libros y más tarde 

22. mayormente en forma de artícu-

23. los en revistas especializadas, 

24. han sido y son aún ahora los ca-

25. nales normales de la comunica-

26. ción de los avances de las diver-

27. sas ciencias. Estamos asistiendo

28. ahora el incremento notable de 

29. las redes de Internet con lo que 

30. en algunos aspectos parece que

31. volvemos de otra forma y con 

32. otras técnicas muy sofisticadas a

33. los tiempos más antiguos a los 

34. que nos referíamos.

35. Estas breves consideraciones nos

36. hacen ver que no podemos sepa-

37. rar el problema de la comunica-

38. ción del de la propia producción 

39. científica, ya que la comunicación 

40. científica se hace sobre la base 

41. de comunicar algo que se ha pro-

42. ducido y la producción es impo-

43. sible sin comunicación de progre-

44. so científico realizado anterior-

45. mente y sin una constante rela-
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46. ción comunicativa con otros 

47. miembros de la comundad

48. científica.

Adaptado de: SERRA, salvador. N. 9 1997.

6. El título más adecuado para este texto sería

a) La ciencia en cuanto operación intelectual del sujeto pensante.
b) La paradoja de la ciencia en la era de la Internet.
c) Los progresos de la ciencia gracias a los modernos medios de comunicación.
d) La influencia de la comunicación epistolar sobre el desarrollo científico.
e) Reflexiones sobre comunicación y producción en ciencia.

7. Señale con V (verdadero) o F (falso) las afirmaciones abajo, de acuerdo con el texto.

(  ) El desarrollo de la ciencia depende de la comunicación científica.

(  ) En los primeros tiempos, la comunicación científica se daba a través de cartas.

(  ) La internet es una forma de asegurar los avences científicos.

( ) Debido a la Internet, libros, y revistas especializados se han quedado obsoletos para la 
comunicación científica.

La secuencia correcta para llenar los paréntesis, de arriba para bajoi, es

a) V – V – F – F 
b) V – F – V – V 
c) F – V – F – V 
d) V – V – V – F
e) F – F – V – F

8. Las mejores traducciones para las palabras quizás y aunque son

a) talvez e ainda que
b) quiça e portanto
c) quem sabe e porém
d) talvez e contanto que
e) quiça e assim que

9. El verbo haber tiene el mismo sentido en la linea 04 (hay) y en la frase

a) Hay que firmar los papeles.
b) Hubo mucha gente en el congreso.
c) Ha hecho todas las tareas.
d) Habría pensado en comprarse un coche nuevo.
e) Había de llegar en cinco minutos para la reunión.
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10. La expresión por consiguiente (l. 07) expresa una idea de:

a) causa
b) condición
c) finalidad
d) consecuencia
e) modalidad

11. La expresión aún (l. 24) puede ser sustiutída sin alteración de sentido contextual por

a) hacia
b) hasta
c) también
d) incluso
e) todavía

12. La expresión ya que (l. 39) puede ser sustituída sin alteración del sentido contextual, por las 
expresiones siguientes exceptuándose

a) puesto que
b) en tanto que
c) en vista de que
d) dado que
e) debido a que

13. La forma han sido (l. 24) podría ser correctamente sustituída por

a) fuesen
b) hayan sido
c) fueran
d) hubieran sido
e) fueron

Gabarito: 1. D 2. E 3. C 4. A 5. B 6. E 7. D 8. A 9. B 10. D 11. E 12. E 13. B
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La comunidad internacional pide el cese de la violencia

La mayoría de los países occidentales ha reaccionado a los bombardeos de Israel sobre Gaza y 
la ciudad cisjordana de Ramala solicitando a los israelíes y palestinos el cese de la violencia. La 
secretaria de Estado de EEUU, Madeleine Albright, ha solicitado un inmediato alto el fuego y la 
reanudación de las negociaciones de paz.

"Apelo a la comunidad internacional para que se una a Estados Unidos en urgir al presidente 
(de la Autoridad Nacional Palestina), Yaser Arafat, a que tome todas las medidas necesarias 
para poner fin a este ciclo de violencia destrutiva y sin sentido", ha añadido Albright.

El presidente de Comisión Europea, Romano Prodi, ha asegurado que la UE sólo puede hacer 
un llamamiento a las partes para que cese la violencia. "Seguimos de cerca la situación. Los 
mediadores que están sobre el terreno no pueden trabajar porque, ante todo, hace falta que 
paren los combates", ha afirmado Prodi.

La Presidencia francesa de la UE se ha unido a la condena de "todos los actos de violencia" 
registrados hoy en Cisjordania y Gaza y ha hecho un llamamiento a "las dos partes para que no 
hagan nada que suponga un golpe irremediable para la paz".

El primer ministro francés, Lionel Jospin, ha instado "enérgicamente" a Barak y Arafat a 
"poner fin al engranaje de la violencia". A su llegada a Biarritz, el jefe del Gobierno francés 
ha lamentado "profundamente la violencia actualmente en curso" y ha dejado claro que es 
"absolutamente indispensable evitar que continúe esta espiral".

Mientras, el primer ministro británico, Tony Blair, ha pedido a su ministro de Asuntos Exteriores, 
Robin Cook, que permanezca en Oriente Medio para seguir contribuyendo a los esfuerzos 
en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis. El primer ministro británico ha enviado 
mensajes a su colega israelí y al presidente de la ANP, a los que ha manifestado su "profunda 
preocupación" por la intensificación de la crisis en la región y les ha pedido que eviten una 
"espiral de descontrol".

También el Gobierno español se ha mostrado "profundamente preocupado" por los 
acontecimientos violentos ocurridos en Gaza y Cisjordania y ha hecho un llamamiento a las 
partes implicadas para el "inmediato cese" de la violencia.

Más duro ha sido el ministro belga de Asuntos Exteriores, Louis Michel, quien ha afirmado que 
su país defenderá que la UE adopte una posición severa hacia Israel por los últimos sucesos en 
Gaza y Ramala y no excluyó la imposición de sanciones.

También la Liga Árabe ha condenado los bombardeos israelís contra las sedes palestinas en 
Ramala y Gaza y ha considerado que estos ataques "destruyen el proceso de paz". En protesta 
por los bombardeos israelíes contra sedes palestinas en Ramala y Gaza, el Sultanato de Omán 
ha cerrado la oficina comercial israelí en Mascate y Tel Aviv.

(Agencia EFE, Mad
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Las cuestiones de 1 a 4.

1. Según el texto es correcto afirmar que:

I) Gran parte de los países occidentales están relacionados con la reanudación del crecimiento 
de los países de Oriente Medio.

II) Madeleine Albright solicita a que todos los países, juntamente con EEUU, convenza a Arafat a 
cesar la violencia entre palestinos e israelíes.

III) Louis Michel firmó sanciones a fin de que la UE adopte una posición en contra la violencia 
en Israel.

IV) En consecuencia de los últimos ataques en Israel, el Sultanato de Omán decidió cerrar sus 
oficinas comerciales. [pero no fueron todas oficinas]

V) Según Romano Prodi, sólo con el cese de los enfrentamientos en Israel los mediadores 
podrán resolver la situación.

a) Las afirmaciones correctas son las II, IV y V.
b) Las afirmaciones correctas son las II, III, IV y V.
c) Sólo la afirmación V está correcta.
d) Están equivocadas las afirmaciones III y IV.
e) Sólo la I está incorrecta.

2. La afirmación en portugués que mantiene el sentido original del fragmento: "ha solicitado un 
inmediato alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz" es:

a) Tem solicitado um rápido aumento de forças e reação das negociações de paz.
b) Pediu uma imediata força à altura do fogo e a reação das negociações de paz.
c) Solicita uma imediata reação e a restrição das negociações de paz.
d) Tem solicitado o fim imediato do fogo e o retorno das negociações de paz.
e) Pediu um imediato fim do bombardeio e a retomada das negociações de paz.

3. "hace falta que paren los combates". La expresión subrayada significa:

a) Se echa de menos que.
b) Conviene que.
c) Es perjudicial que.
d) Resulta difícil que.
e) Es imposible que.

4. La expresión “ha hecho” puede ser traducida al portugués como

a) tem feito
b) havia feito
c) fazia
d) feito
e) fez
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SALSAS MOLTO.ÚNICAS EN TETRA BRIK

1. No tienen ningún tipo de conservantes.

2. Sus ingredientes provienen de las tierras 

3. más fértiles de Mendoza.

4. Y allí mismo, una rigurosa selección nos

5. da la absoluta seguridad de que son,

6. sencillamente lo mejor que un hombre es

7. capaz de cosechar. Son las salsas 

8. POMAROLA y PORTUGUESA MOLTO 

9. que ahora llegan hasta usted con una 

10. nueva forma de darle calidad. Calidad

11. en abundancia... en TETRA BRIK!

5. Conforme o texto, SALSAS MOLTO são

a) saborosas
b) baratas
c) naturais
d) tradicionais
e) simples

6. O produto divulgado no texto publicitário é

a) um tempero verde
b) um azeite
c) uma comida congelada
d) um molho
e) uma maionese

7. Na expressão lo mejor que um hombre es capaz de cosechar (l. 06 – 07) a palavra cosechar 
pode ser traduzida como

a) escolher
b) colher
c) conseguir
d) encontrar
e) plantar

8. A palavra sencillamente (l. 06) equivale em português a

a) sensivelmente
b) sinceramente
c) sem motivo
d) sem dúvida
e) simplesmente
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9. A palavra que substitui fértiles (l. 03), sem alterar o sentido do texto é

a) cortadas
b) productivas
c) sembradas
d) abonadas
e) labradas

01. ¡Isolina Navarro! – llamaba la 

02. maestra. Era yo. Ventiséis ojos se volvían 

03. mí, malevolentes: aguenataban las risas se 

04. veía que cuchicheaban comentando mi 

05. aire. ¡Con que ironía observaban el 

06. vestido escocés que yo llevaba puesto, mi 

07. gran moño, mis ojos abultados en los 

08. párpados, la roja melena crespa que se 

09. alzaba de mi cabeza como llamarada! Me 

10. encontraban ridícula. Sabía que de las 

11. catorce alumnas era yo la más horrible, 

12. con mi cara algo moteada de pecas 

13. doradas. Sobre mis cuadernos rosa, mi 

14. caligrafia era perfecta, pues yo deseaba 

15. alcanzar en esos rasgos la belleza 

16. voluntaria que a mí me estaba en mi 

17. propio ser vedada. En mis libros, mi 

18. nombre aquí y allá estaba escrito en letra

19. ojival de los notarios. Una compañera no

20. benigna escribió una vez debajo de

21. mi nombre en la carpete de botánica, 

22. donde yo pegaba las hojas de la plantas

23. (lanceoladas, dentadas y auriculares), tres

24. insultos consonantes: “picuda, crespuda y 

25. orejuda”; ante la señorita la acusé, 
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26. agitada; le dieron una seria penintencia:

27. de espaldas al pizarrón la vi de pie una 

28. hora entera. Las demás chicas sofocaban 

29. risas. Un gran rubor me subía hasta los 

30. ojos. Una gran verguenza, una tristeza 

31. que casi me llevaba al llanto.

10. O texto pode ser considerado como 

a) um trecho dissertativo
b) um relato autobiográfico
c) uma história imaginária
d) uma aventura infantil
e) uma cronica histórica

11. Em relação ao texto, considere as afirmacões seguintes:

I. Isolina é hostilizada pelas colegas.

II. A menina sentia-se feia e desajeitada.

III. Vinte e seis colegas eram maldosas com Isolina.

Quais estão corretas?

a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas I e II
d) Apenas II e III
e) I, II e III

12. O texto evidencia uma situacão em que prevalecem

a) o medo e a revolta
b) o cansaço e a esperança
c) a ironia e o despeito
d) a maldade e o arrependimento
e) a vergonha e a tristeza

13. Os fatos narrados no texto permitem afirmar que

a) os adultos não compreendem as crianças
b) A professora pode inibir a maldade das crianças
c) As crianças não são responsáveis pelos seus atos.
d) As crianças também sabem ser cruéis.
e) A infância deve ser protegida pelos adultos.

Gabarito: 1. A 2. E 3. B 4. E 5. A 6. D 7. B 8. E 9. B 10. B 11. B 12. E 13. D
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Salón de ideas

1. Hubo ideas tan ocurrentes como

2. el asador de patatas solar, tan 

3. prácticas como el sistema de riego de

4. plantas en vacaciones o tan chocantes

5. como la que sugería acabar con el 

6. paro con una peseta; bastantes eran 

7. tan disparatadas que no se llegaron a 

8. publicar y otras, tan futurísticas como

9. el libro-computador que anunciaba los

10. nuevos ordenadores de bolsillo. Pero

11. sobre todo fueron muchas: desde 

12. convocamos el concurso ¡Qué Idea! 

13. en nuestro primer número (mayo de 

14. de 1981), la avalancha de ocurren-

15. cias enviadas por nuestros lectores

16. nos desbordó.

17. La única condición para concursar 

18. era que la idea fuese “personal, 

19. inédita y original”, como lo fue aquel

20. paraguas para limpiar lámparas de 

21. araña... una idea muy interesante 

22. luego se ha comercializado en una

23. versión muy similar.

Instrução: Responda às questões de 1 a 6 com base no texto.

1. O texto apresenta como tema principal

a) a realização de um concurso interessante.
b) A exposição de novos produtos em um jornal.
c) A divulgação de inventos através de um concurso.
d) O processo criativo e suas dificuldades.
e) A propaganda de inventos e sua comercialização.
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2. A expressão ordenadores de bolsillo (l. 10) corresponde em português a

a) controles de bolso
b) calculadoras de bolso
c) computadores de bolso
d) agendas eletrônicas
e) secretárias eletrônicas

3. A palavra paro (l. 06) pode ser substituída sem prejuízo ao sentido original do texto por

a) desarrollo
b) limosna
c) miséria
d) desempleo
e) exclusión

4. De acordo com o texto, o número de participantes _______ ________organizadores do 
concurso.

a) alegrou – os
b) assustou - os
c) aliviou - os
d) superou as expectativas – dos
e) entusiasmou – os

5. De acordo com o texto uma idéia considerada original, pessoal e inédita dizia respeito a

a) um lustre
b) uma lâmpada
c) um livro-computador
d) uma vassoura
e) um guarda-livros

6. Fuese (l. 18) pode ser substituído sem alteração de significado, por

a) sea
b) era
c) fue
d) fuera
e) sería

EL AVIÓN PUEDE CONMIGO

1. La aerofobia es un mal que se 

2. convierte en un problema grave para

3. quienes tienen que utilizar este medio

4. de transporte por exigencias profesio-

5. nales. Los síntomas son: sudores fríos
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6. angustia, visión borrosa, palpitaciones

7. nauseas y agresividad extrema en 

8. personas violentas. La aerofobia se 

9. puede padecer en diferentes grados

10. desde un miedo incotrolable hasta

11. genuínos ataques de pánico. Estas

12. crisis pueden durar hasta diez 

13. minutos en los casos más agudos.

14. Hay pasajeros que no llegan al

15. pánico, pero se mantienen en

16. permanente tensión durante el vuelo

17. lo que resulta agotador si el viaje es

18. de larga duración. Los expertos 

19. afirman que casi un 15 por 100 de las

20. personas que vuelan con frecuencia 

21. sienten miedo en el avión. El 

22. aerófobo suele ser imaginativo y con

23. alto nivel de formación intelectual. En

24. España existe un curso para perder 

25. miedo, en el que colabora Iberia.

Muy Interesante, septiembre de 2001, n. 244

7. El título del texto se refiere a 

a) la superioridad del equipo
b) la sublimación del miedo
c) la cualidad del vuelo
d) el descontrol del aerófobo
e) la fragiliad del aérofobo

8. El objetivo del texto es

a) alertar sobre una enfermedad
b) aconsejar a los aerófobos
c) informar sobre aerofobia
d) asistir el miedo
e) enumerar los síntomas de la aerofobia
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9. De acuerdo con el texto es correcto afirmar que la aerofobia es

a) un temor que sufren los intelectuales
b) un miedo que acomete a las personas agresivas
c) una fobia que afecta a los empresarios
d) un temor que genera crisis alrededor de diez minutos
e) un miedo que se presenta en diferentes niveles

10. El adjetivo agotador (l. 17) puede ser sustituído, sin cambio de significado por

a) inhumano
b) dificil
c) enojado
d) malo
e) cansado

11. El verbo que sustituye suele (l. 22) sin cambio de significado es

a) puede
b) permite
c) acostumbra
d) parece
e) anhela

12. Si sustituyéramos la preposición desde (l. 10) por de, la preposición hasta debería ser sustituida 
por

a) hacia
b) desde
c) en
d) a
e) ante

Gabarito: 1. A 2. C 3. D 4. B 5. D 6. D 7. A 8. C 9. E 10. B 11. C 12. D
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UNA RAYUELA 1 Y 2

1. Manual para la enseñanza de español a niños extrangeros de ocho a doce años en situación 
2. escolar. Este método ha sido elaborado y experimentado por el Grupo de Investigación 

3. Enseñanza Temprana de Lenguas Extrangeras, de la Universidad de Murcia.

4. El título de esta obra se inspira en su metodología, que consiste, como en el juego de la 

5. Rayuela en avanzar poco a poco y volver, obligatoriamente sobre los pasos dados, antes de 
seguir avanzando.

6. Una Rayuela está organizada en dos niveles que corresponden a cuatro cursos escolares.

7. Cada nivel dispone de un libro para el alumno (cuyo contenido está pensado para dos cursos 
8. escolares), dos cuadernos de actividades (cada cuaderno corresponde a un curso escolar),

9. una guía didáctica y casetesaudio.
Texto extraído de Español para Extrangeros 2001

Instrução: Responder às questões abaixo de acordo com o texto.

1. O texto nos fala a respeito de 

a) uma revista que ensina a falar espanhol
b) um livro de jogos educativos em espanhol
c) um método de ensino da língua espanhola para crianças e adultos
d) um método de ensino da língua espanhola para crianças.
e) Um método de ensino da Língua Espanhola para crianças espanholas

2. O título de esta obra, Una Rayuela, foi inspirado:

a) Em um jogo de amarelinha
b) Em um esporte
c) Em uma mania da Espanha
d) Em um vídeo-game
e) Em um jogo de cartas

3. Das alternativas abaixo, a única que não está de acordo com texto é

a) O método de ensino está voltado para crianças de oito a doze anos.
b) Una Rayuela está organizada em dois níveis que correspondem a quatro anos escolares.
c) O método foi elaborado por estudantes da Universidade de Murcia.
d) O caderno de atividades corresponde a um ano escolar.
e) O curso oferece também um guia didático e fitas cassete.

4. A palavra volver na linha 5, pode ser traduzida ao português, sem prejuízo ao sentido original 
do texto por:

a) voar
b) voltar
c) ventar
d) passar
e) saltar
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5. A expressão ha sido (l. 2) pode ser traduzida ao português como:

a) tem sido
b) era
c) havia sido
d) foi
e) tivesse sido

Carlos Fuentes apoya la creación de un premio de literatura española en E.E U.U

1. El escritor mexicano Carlos Fuentes ha apoyado la presentación del primer premio nacional 
2. de literaratura en español, en Estados Unidos, Pluma de Oro, porqué, en su opinión, “escribir 
3. en castellano es una aventura, un reto”. Funtes defendió la utilización del castellano en  
4. Estados Unidos, “como una realidad de la creciente influencia de esta comunidad”.

5. El autor de “Cambio de Piel” basa estas palabras en “el principio de entender el lenguaje  
6. como un medio para conocerse mejor las culturas y los hombres”.

7. El premio Pluma de Oro está organizado por la Universidad de Miami y la compañía American  
8. Express y será concedido en 1987 en cinco categorías: ensayo, teatro, novela, cuento y 
poesía.

9. “La literatura es como una arena donde existe un conflicto de lenguajes y soy partidario  
10. de limpiar el español a través de la contaminación, del mestizaje, del divorcio, aunque pueda  
11. parecer paradójico”, ha declarado Fuentes. El escritor, cuya última novela, “Viejo Gringo”, 
12. ha sido traducida también al inglés, defendió su decisión de escribir en castellano en Estados 
13. Unidos como un desafío, aunque su educación desde pequeño fue bilingüe. 

ABC, 24 de Mayo

Instrução: Responder às questões abaixo de acordo com o texto.

6. Carlos Fuentes defiende 

a) Que el premio Pluma de Oro es importante por la creciente utilización del español.
b) Que el premio Pluma de Oro debe ser ganado por americanos.
c) Que de  la utilización del inglés en sus obras.
d) Que el castellano sea banido de Estados Unidos.
e) Que soloamente mexicanos lo ganen.

7. Según el texto, se puede afirmar que

a) Se habla cada menos español en Estados Unidos.
b) El premio Pluma de Oro está organizado por la Universidad de Miami y Carlos Fuentes.
c) El gobierno estadounidense apoya la entrega del premio.
d) Carlos Fuentes es bilingüe.
e) Carlos Fuentes ganó el premio Pluma de Oro.
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8. La palabra reto (l. 03) puede ser reemplazada, sin alterar el sentido del texto por

a) conquista
b) alegría
c) maravilla
d) gozo
e) desafío

9. El vocablo aunque (l. 10) da a la oración una idea de:

a) conclusión
b) concesión
c) adversidad
d) simultaneidad
e) adicción

10. La palabra lenguaje (l. 5) tiene el mismo género que

a) literatura (l. 04)
b) presentación (l. 03)
c) decisión (l. 36)
d) teatro (l. 24)
e) novela (l. 25)

Gabarito: 1. D 2. A 3. C 4. B 5. D 6. A 7. D 8. E 9. B 10. D
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Módulo 1

Conjuntos Numéricos

Números Naturais (ℕ)

Definição: ℕ = {0, 1, 2, 3, 4,...}

Subconjuntos

ℕ* = {1, 2, 3, 4,...} naturais não nulos.

Números Inteiros (ℤ)

Definição: ℤ = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, 4,...}

Subconjuntos

ℤ* = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 1, 2, 3, 4,...} inteiros não nulos.

ℤ + = {0, 1, 2, 3, 4,...} inteiros não negativos (naturais).

ℤ*+ = {1, 2, 3, 4,...} inteiros positivos.

ℤ- = {..., – 4, – 3, – 2, – 1, 0} inteiros não positivos.

ℤ*-  = {..., – 4, – 3, – 2, – 1} inteiros negativos.

O módulo de um número inteiro, ou valor absoluto, é a distância da origem a esse ponto 
representado na reta numerada. Assim, módulo de – 4 é 4 e o módulo de 4 é também 4.

|– 4| = |4| = 4
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Números Racionais (ℚ)

Definição: Será inicialmente descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números 
inteiros.

Logo ℚ = {
p
q

 | p ∈ ℤ e q ∈ ℤ*}

Subconjuntos

ℚ* à racionais não nulos.

ℚ + à racionais não negativos.

ℚ*+ à racionais positivos.

ℚ - à racionais não positivos.

ℚ*- à racionais negativos.

Frações, Decimais e Fração Geratriz

Decimais exatos
2
5

 = 0,4 
1
4

 = 0,25

Decimais periódicos
1
3

 = 0,333... = 0,3  
7
9

 = 0,777... = 0,7

Transformação de dízima periódica em fração geratriz

1. Escrever tudo na ordem, sem vírgula e sem repetir.

2. Subtrair o que não se repete, na ordem e sem vírgula.

3. No denominador:

 • Para cada item “periódico”, colocar um algarismo “9”;
 • Para cada intruso, se houver, colocar um algarismo “0”.

Exemplos

a) 0,333...  Seguindo os passos descritos acima: -  03 0
9

 = 3
9

 = 
1
3

b) 1,444...  Seguindo os passos descritos acima: - 14 1
9

 = 13
9
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c) 1,232323...  Seguindo os passos descritos acima: - 123 1
99

 = 122/99

d) 2,1343434...  Seguindo os passos descritos acima: 
- 2134 21

990
 = 2113/990

Números Irracionais (𝕀)

Definição: Todo número cuja representação decimal não é periódica.

Exemplos:

0,212112111...  1,203040...  2   π

Números Reais (ℝ)

Definição: Conjunto formado pelos números racionais e pelos irracionais.

ℝ = ℚ ∪ 𝕀, sendo ℚ ∩ 𝕀 = Ø

Subconjuntos

ℝ* = {x ∈ R | × ≠ 0} à reais não nulos

ℝ + = {x ∈ R | × ≥ 0} à reais não negativos

ℝ*+  = {x ∈ R | × > 0} à reais positivos

ℝ- = {x ∈ R | × ≤ 0} à reais não positivos

ℝ*-  = {x ∈ R | × < 0} à reais negativos

Números Complexos ( )

Definição: Todo número que pode ser escrito na forma a + bi, com a e b reais.

Exemplos:

3 + 2i – 3i – 2 + 7i   9
1,3 1,203040...  2    π

Resumindo:
Todo número é complexo.

Q

Z
N

I
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Teoria dos Conjuntos (Linguagem dos Conjuntos)

Conjunto é um conceito primitivo, isto é, sem definição, que indica agrupamento de objetos, 
elementos, pessoas etc. Para nomear os conjuntos, usualmente são utilizadas letras maiúsculas 
do nosso alfabeto.

Representações:

Os conjuntos podem ser representados de três formas distintas:

I – Por enumeração (ou extensão): Nessa representação, o conjunto é apresentado pela citação 
de seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Assim temos:

 • O conjunto “A” das vogais -> A = {a, e, i, o, u}.
 • O conjunto “B” dos números naturais menores que 5 -> B = {0, 1, 2, 3, 4}.
 • O conjunto “C” dos estados da região Sul do Brasil -> C = {RS, SC, PR}

II – Por propriedade (ou compreensão): Nesta representação, o conjunto é apresentado por 
uma lei de formação que caracteriza todos os seus elementos. Assim, o conjunto “A” das vogais 
é dado por A = {x / x é vogal do alfabeto} -> (Lê-se: A é o conjunto dos elementos x, tal que x é 
uma vogal).

Outros exemplos:

 • B = {x/x é número natural menor que 5}
 • C = {x/x é estado da região Sul do Brasil}

III – Por Diagrama de Venn: Nessa representação, o conjunto é apresentado por meio de uma 
linha fechada de tal forma que todos os seus elementos estejam no seu interior. Assim, o 
conjunto “A” das vogais é dado por:

 a.
 e.
A i.
 o.
 u.

Classificação dos Conjuntos

Vejamos a classificação de alguns conjuntos:

 • Conjunto Unitário: possui apenas um elemento. Exemplo: o conjunto formados pelos 
números primos e pares.

 • Conjunto Vazio: não possui elementos, é representado por ∅ ou, mais raramente, por { }. 
Exemplo: um conjunto formado por elemento par, primo e diferente de 2.
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 • Conjunto Universo (U): possui todos os elementos necessários para realização de um 
estudo (pesquisa, entrevista etc.)

 • Conjunto Finito: um conjunto é finito quando seus elementos podem ser contados um a 
um, do primeiro ao último, e o processo chega ao fim. Indica-se n (A) o número (quantidade) 
de elementos do conjunto “A”.
Exemplo: A = {1, 4, 7, 10} é finito e n(A) = 4

 • Conjunto Infinito: um conjunto é infinito quando não é possível contar seus elementos do 
primeiro ao último.

Relação de Pertinência

É uma relação que estabelecemos entre elemento e conjunto, em que fazemos uso dos 
símbolos ∈ e ∉.

Exemplo:
Fazendo uso dos símbolos ∈ ou ∉, estabeleça a relação entre elemento e conjunto:

a) 10 ____ ℕ

b) – 4 ____ ℕ

c) 0,5 ____ 𝕀

d) – 12,3 ____ ℚ

e) 0,1212... ____ ℚ

f) 3 ____ 𝕀

g) -16  ____ ℝ

Relação de Inclusão

É uma relação que estabelecemos entre dois conjuntos. Para essa relação fazemos uso dos 
símbolos ⊂, ⊄, ⊃ e ⊅.
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Exemplos:

Fazendo uso dos símbolos de inclusão, estabeleça a relação entre os conjuntos:

ℕ  _____  ℤ
ℚ  _____  ℕ
ℝ  _____  𝕀
𝕀  _____  ℚ

Observações:

 • Dizemos que um conjunto “B” é um subconjunto ou parte do conjunto “A” se, e somente 
se, B ⊂ A.

 • Dois conjuntos “A” e “B” são iguais se, e somente se, A ⊂ B e B ⊂ A.
 • Dados os conjuntos “A”, “B” e “C”, temos que: se A ⊂ B e B ⊂ C, então A ⊂ C.

União, Intersecção e Diferença entre Conjuntos

Exemplos:

Dados os conjuntos A = {1, 3, 5}, B = {2, 3, 5, 7} e C = {2, 5, 10}. Determine:

a) A ⋃ B

b) A ⋂ B

c) A – B

d) B – A

e) A ⋂ B ⋂ C

f) A ⋃ B ⋃ C



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Dudan

www.acasadoconcurseiro.com.br 207

Faça você

1. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas: 

(   ) 0 ∈ N (   ) 0 ∈ Z (   ) – 3 ∈ Z

(   ) – 3 ∈ N (   )  3
2

 ∈ Q-

2. Calcule o valor da expressão 5 – | 5+ |-2| + |3||.

3. Assinale V para as verdadeiras e F para as falsas:

(   ) 0,333... ∈ Z (   ) 0 ∈ Q* (   ) – 3 ∈ Q+

(   ) – 3,2 ∈ Z (   ) N c Q (   ) 0,3444... ∈ Q*

(   ) 0,72 ∈ N (   ) 1,999... ∈ N (   ) 62 ∈ Q

(   ) Q c Z

4. Assinale a alternativa incorreta:

a) R ⊂ C
b) N ⊂ Q
c) Z ⊂ R
d) Q ⊂ Z
e) ∅ ⊂ N

5. Dados os conjuntos numéricos ℕ, ℤ, ℚ e ℝ, marque a alternativa que apresenta os 
elementos numéricos corretos, na respectiva ordem.

a) – 5, – 6, − 5
6

, π.

b) – 5, − 5
6

, – 6, π.

c) 0, 1, 
2
3

, 9 .

d) 
1
5

, 6, 15
2

, 2 .

e) π, 2, 2
3

, 5 .
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6. Seja R o número real representado pela dízima 0,999...
Pode-se afirmar que:
a) R é igual a 1.
b) R é menor que 1.
c) R se aproxima cada vez mais de 1 sem nunca chegar.
d) R é o último número real menor que 1.

7. Entre os conjuntos abaixo, o único formado apenas por números racionais é:

a) {Π, 4  , – 3)

b) 1
4
,−1,777...,− 3

6

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

c) − 2,Π, −33{ }
d) 1, 2, 33{ }
e) 4, 6 , 9{ }

8. Observe os seguintes números.

I – 7,32333435...

II – π
5

 

III – 1,121212...

IV – 1,323334

V – −4

Assinale a alternativa que identifica os números irracionais.

a) I e II 
b) I e IV 
c) II e III  
d) II e V

9.  Se a = 5 , b = 
33
25

, e c = 1,323232..., a afirmativa verdadeira é:

a) a < c < b
b) a < b < c
c) c < a < b
d) b < a < c
e) b < c < a



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Dudan

www.acasadoconcurseiro.com.br 209

10. Numa sala há n pessoas. Sabendo que 75 pessoas dessa sala gostam de matemática, 
52 gostam de física, 30 pessoas gostam de ambas as matérias e 13 pessoas não gostam 
de nenhuma dessas matérias. É correto afirmar que n vale:

a) 170
b) 160
c) 140
d) 100.
e) 110.

11. Um cursinho tem 700 alunos matriculados. Sabe-se que 350 leem o jornal Zero Hora,  
230 leem o jornal Correio do Povo e 250 não leem jornal algum. Quantos alunos leem 
os dois jornais? 

a) 130
b) 220
c) 100
d) 120
e) 230

12. (Mackenzie) Numa escola há n alunos. Sabe-se que 56 alunos leem o jornal A, 21 leem 
os jornais A e B, 106 leem apenas um dos dois jornais e 66 não leem o jornal B. O valor 
de n é.

a) 249.
b) 137.
c) 158.
d) 127.
e) 183.

13. Numa pesquisa encomendada sobre a preferência entre rádios numa determinada 
cidade, obteve o seguinte resultado:

 • 50 pessoas ouvem a rádio Riograndense.
 • 27 pessoas escutam tanto a rádio Riograndense quanto a rádio Gauchesca.
 • 100 pessoas ouvem apenas uma dessas rádios.
 • 43 pessoas não escutam a rádio Gauchesca.

O número de pessoas entrevistadas foi:
a) 117
b) 127
c) 147 
d) 177
e) 197
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14. Uma pesquisa sobre inscrições em cursos de esportes tinha as seguintes opções: A 
(Natação), B (Alongamento) e C (Voleibol). E assim foi montada a seguinte tabela:

Cursos Alunos

Apenas A 9

Apenas B 20

Apenas C 10

A e B 13

A e C 8

B e C 18

A, B e C 3

Analise as afirmativas seguintes com base nos dados apresentados na tabela. 

1. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos dois cursos. 
2. 52 pessoas não se inscreveram no curso A. 
3. 48 pessoas se inscreveram no curso B. 
4. O total de inscritos nos cursos foi de 88 pessoas. 

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

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

15. Um grupo de 82 pessoas foi a um restaurante. Sabe-se que: 46 comeram carne, 41 
comeram peixe e 17 comeram outros pratos. O número de pessoas que comeram 
carne e peixe é:

a) 21
b) 22
c) 23
d) 24
e) 25

Gabarito: 1. * 2. * 3. * 4. D 5. C 6. A 7. B 8. A 9. E 10. E 11. A 12. C 13. C 14. B 15. B
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Operações Matemáticas

Observe que cada operação tem nomes especiais: 

 • Adição: 3 + 4 = 7, onde os números 3 e 4 são as parcelas e o número 7 é a soma ou total. 
 • Subtração: 8 – 5 = 3, onde o número 8 é o minuendo, o número 5 é o subtraendo e o número 

3 é a diferença. 
 • Multiplicação: 6 × 5 = 30, onde os números 6 e 5 são os fatores e o número 30 é o produto. 
 • Divisão: 10 ÷ 5 = 2, onde 10 é o dividendo, 5 é o divisor e 2 é o quociente, neste caso o resto 

da divisão é ZERO.

Adição e Subtração

Regra de sinais 

 • A soma de dois números positivos é um número positivo.
(+ 3) + (+ 4) = + 7, na prática eliminamos os parênteses. + 3 + 4 = + 7

 • A soma de dois números negativos é um número negativo. 
(-3) + (-4) = – 7, na prática eliminamos os parênteses. – 3 – 4 = – 7 

 • Se adicionarmos dois números de sinais diferentes, subtraímos seus valores absolutos e 
damos o sinal do número que tiver o maior valor absoluto.
(– 4) + (+ 5) = + 1, na prática eliminamos os parênteses. – 4 + 5 = 1 assim, 6 – 8 = – 2. 

 • Se subtrairmos dois números inteiros, adicionamos ao 1º o oposto do 2º número. 
(+ 5) – (+ 2) = (+ 5) + (– 2) = + 3, na prática eliminamos os parênteses escrevendo o oposto 
do segundo número, então: + 5 – 2 = + 3      (o oposto de +2 é – 2) 

(– 9) – (- 3) = – 9 + 3 = – 6 
(– 8) – (+ 5) = – 8 – 5 = – 13 

DICA: Na adição e subtração, um número de sinal positivo representa “o que eu tenho 
de dinheiro” e um número de sinal negativo, “o que eu devo à alguém” , assim basta 
imaginar que você está acertando as contas.

Módulo 2
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Faça você

1. Calcule: 

a) – 3 + 5 =      b) + 43 – 21 = 

c) – 9 – 24 =      d) – 25 + (– 32) = 

e) + 5 – 14 =      f) + 7 + (– 4) = 

g) – 19 – (– 15) =     h) + 7 – (– 2) =

i) + 9 – 5 =     j) – 8 + 4 + 5 =

k) – 9 – 1 – 2 =    l) + (– 6) – (+ 3) + 5 =

2. Calcule:

a)       2085   b)   700  c)   325   d) 2267
 + 1463      + 285     –  248      + 317
  ________           _______         _______        _______

e) 715   f) 987   g) 12358  h) 23,45 
     + 346    – 798          + 456    + 58,98
           _______     ________          ________         ________

i) 546,2   j) 2,345  k) 123,34  l) 345,87 
     – 243,1    – 7,658       + 34,67    – 186,38
            _______       ________            ________           ________

m) 12,34   n) 234,54
     – 39,28      – 137,1
             _______           ________
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Multiplicação e Divisão

Regra de sinais

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais positivos, o resultado é um 
número positivo.

Exemplos: a) (+ 3) × (+ 8) = + 24 
b) (+12) ÷ (+ 2) = + 6 

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais negativos, o resultado é um 
número positivo. 

Exemplos: a) (– 6) × (– 5) = + 30 
b) (– 9) ÷ (– 3) = + 3 

 • Ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de sinais diferentes, o resultado é um 
número negativo. 

Exemplos: a) (– 4) × (+ 3) = – 12 
b) (+ 16) ÷ (– 8) = – 2 

DICA: Na multiplicação/divisão quando os dois sinais forem iguais o resultado é ( + ) e 
quando forem diferentes o resultado é ( – ).

 
3. Calcule os produtos e os quocientes: 

a) (– 9) × (– 3) =     b) 4 ÷ (– 2) = 

c) – 6 × 9 =      d) (– 4) ÷ (– 4) = 

e) 12 ÷ (– 6) =     f) – 1 × (– 14) = 

g) (+ 7) × (+ 2) =     h) (– 8) ÷ (– 4) = 

i) – 5 x (– 4) ÷ 2 =     j) 8 ÷ (– 2) ÷ (+ 2) ÷ (–2)= 
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4. Efetue os cálculos a seguir: 

a)      435   b)   332  c)   862   d)   34
  x 75         x 25           x 3       x 15
  _______           _______         _______      _______

e)       32,7   f)   15,25  g)   85,32
 x 12,6          x 1,7        x 1,35
    _______             _______              _______

h) 4862 ÷ 36  i) 28,8 ÷ 4  j) 1 ÷ 2,5   k) 1,2 ÷ 0,24 
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l) 65,3 ÷ 3,1  m) 481 ÷ 37  n) 800 ÷ 25  o) 926 ÷ 13

p) 6513 ÷ 13  q) 721 ÷ 7  r) 618 ÷ 50  s) 2546 ÷ 32

t) 3214 ÷ 25  u) 1223,5 ÷ 25  v) 3586,2 ÷ 32  x) 1256 ÷ 12,5

z) 402,21 ÷ 12
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Potenciação e Radiciação
 • No exemplo 72 = 49 temos que: 7 é a base, 2 é o expoente e 49 é a potência.

 • A potência é uma multiplicação de fatores iguais: 72 = 7 x 7 = 49

 • Todo número inteiro elevado a 1 é igual a ele mesmo:
Ex.: a) (– 4)1 = -4 b) (+ 5)1 = 5

 • Todo número inteiro elevado a zero é igual a 1.
Ex.: a) (– 8)0 = 1 b) (+ 2)0 = 1

 • No exemplo 83  = 2 temos que: 3 é o índice da raiz, 8 é o radicando, 2 é a raiz e o símbolo 
 é o radical.

Ex.: a) 52 = 25  b) 23 = 8  c) 34 = 81
        d)  6254 = 5 e) 64  = 8  f) 273  = 3  

Regra de sinais
 • Expoente par com parênteses: a potência é sempre positiva. 

Exemplos: a) (– 2)4 = 16, porque (– 2) × (– 2) × (– 2) × (– 2) = + 16 
b) (+ 2)² = 4, porque (+ 2) × (+ 2) = + 4 

 • Expoente ímpar com parênteses: a potência terá o mesmo sinal da base 

Exemplos: a) (– 2)3 = – 8, porque (– 2) × (– 2) × (– 2) = – 8 
b) (+ 2)5 = + 32, porque (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) × (+ 2) = + 32 

 • Quando não tiver parênteses, conservamos o sinal da base independente do expoente. 

Exemplos: a) – 2² = – 4 
b) – 23 = – 8 
c) + 3² = 9 
d) + 53 = + 125

 
5. Calcule as potências: 

a) 3² =      b) (– 3)² = 

c) – 3² =      d) (+ 5)3 = 

e) (– 6)² =      f) – 43 = 

g) (– 1)² =      h) (+ 4)² = 

i) (– 5)0 =     j) – 7² = 

k) (– 2,1)² =     l) – 1,13 = 

m) (–8)² =      n) – 8² =
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Propriedades da Potenciação

 • Produto de potência de mesma base: Conserva-se a base e somam-se os expoentes.

Exemplos:

a) a3 x a4 x a2 =  a3+4+2 = a9

b) (– 5)2 x (– 5) = (– 5)2+1 = (– 5)3 = –125
c) 3-2 x 3 x 35 = 3-2+1+5 = 34 = 81

 • Divisão de potências de mesma base: Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes.

Exemplos:

a) b5 ÷ b2 = b5-2 = b3

b) (– 2)6 ÷ (– 2)4 = (– 2)6-4 = (– 2)2 = + 4 
c) (– 19)15 ÷ (– 19)5 = (– 19)15-5 = (– 19)10

 • Potência de potência: Conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes.

Exemplos:

a) (a2)3 = a23 = a6

b) [(– 2)5]2 = (– 2)5.2 = (– 2)10 = 1024

 • Potência de um produto ou de um quociente: Multiplica–se o expoente de cada um dos 
elementos da operação da multiplicação ou divisão pela potência indicada.

Exemplos:

a) [(– 5)2 x (+ 3)4]3 = (– 5)2.3 x (+ 3)4.3 = (– 5)6 x (+ 3)12

b) [(– 2) ÷ (– 3)4]2 = (– 2)1.2 ÷ (– 3)4.2  = (– 2)2 ÷ (– 3)8

Expressões numéricas

Para resolver expressões numéricas é preciso obedecer a seguinte ordem: 

1º resolvemos as potenciações e radiciações na ordem em que aparecem. 

2º resolvemos as multiplicações e divisões na ordem em que aparecem. 

3º resolvemos as adições e subtrações na ordem em que aparecem. 

Caso contenha sinais de associação:

1º resolvemos os parênteses ( ) 

2º resolvemos os colchetes [ ] 

3º resolvemos as chaves { } 
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6. Calcule o valor das expressões numéricas: 

a) 6² ÷ 3² + 10² ÷ 50 = 

b) 20 + 23 × 10 – 4² ÷ 2 = 

c) 3 + 164  – 15 + 49 = 

d) 33 ÷ 27 × 20 = 

e) 100 + 1000 + 10000 = 

f) 5² – 5 × 15 + 50 × 53 = 

7. Elimine os sinais de associação e resolva as expressões numéricas a seguir: 

a) 5 – {– 3 (22 – 5) + 32 – 5} . 2 =

b) {[(1 + 2 +3 +4 +5) . 3] – 8 =

c) {10² + (5 – 4)3 + 2²} ÷ 5 = 

d) 2 × {40 – [15 – (3² – 4)]} = 



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Dudan

www.acasadoconcurseiro.com.br 219

8. Aplique seus conhecimentos e calcule o valor das expressões numéricas. Observe 
as operações indicadas, a existência de sinais de associação e tenha cuidado com 
as potências.

a) (– 1 – 2 – 3 – 4 -5) ÷ (+ 15) = 

b) (8 + 10 ÷ 2 – 12) ÷ (– 4 + 3) = 

c) 103 – (– 10)² – 100 = 

d) (– 1)8 + 60 – [15 + (- 40) ÷ (- 2)3] = 

e) – 3 – {– 2 – [(– 35) ÷ 25 + 22]} = 

f) 4 – {(-2)2 × (– 3) – [– 11 + (– 3) × (– 4)] – (– 1)} = 

g) 14 – [(– 1)3 × ( – 2)2 + ( – 35) ÷ (+ 5)] = 

h) – 2 + {– 5 – [– 2 – (– 2)3 – 3 – (3 – 2)9 ] + 5} = 

i) 64  – 22 – 2 – 20 = 

j) – 15 + 10 ÷ (2 – 7) = 

9. Calcule o valor numérico das expressões a seguir, sendo a = 2, b = – 3 e c= – 4. 

a) a²b + c     b) a² + 3b² – c² =

10. Aplique seus conhecimentos e calcule o valor das expressões numéricas. Observe 
as operações indicadas, a existência de sinais de associação e tenha cuidado com 
as potências.

a) (– 1 – 2 – 3 – 4 –5) ÷ (+ 15) =

b) (8 + 10 ÷ 2 – 12) ÷ (– 4 + 3) =

c) – 3 – {– 2 – [(– 35) ÷ (–5) + 2]} =

d) 4 – {(–2) × (- 3) – [–11 + (– 3) × (– 4)] – (– 1)} =

e) – 2 + {– 5 – [– 2 – (– 2) – 3 – (3 – 2) ] + 5} = 

f) – 15 + 10 ÷ (2 – 7) =
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Do Português para o Matematiquês 

1. 
2
3

 de 
3
4

 de 
5
6

 = 

2. Um número = 

3. O dobro de um número = 

4. A metade de um número = 

5. O quadrado de um número = 

6. A metade do quadrado de um número = 

7. O quadrado da metade de um número = 

8. A terça parte de um número = 

9. O cubo de um número = 

10. O cubo da terça parte de um número = 

11. A terça parte do cubo de um número = 

12. O triplo da metade de um número = 

13. A metade do triplo de um número = 

14. A quinta parte de um número = 

15. A raiz quadrada de um número = 

16. O oposto de um número = 

17. O inverso de um número = 

18. A razão entre a e b = 

19. A razão entre b e a = 

20. A diferença entre a e b = 

21. A diferença entre b e a = 

22. A razão entre o cubo de um número e o quadrado desse número = 

23. Três números inteiros consecutivos = 

24. Três números pares consecutivos =
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FRAÇÕES

Definição

Fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de dois números 
inteiros. A palavra vem do latim fractus e significa "partido", dividido ou "quebrado (do verbo 
frangere: "quebrar"). 

Também é considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais. As 
frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Observe alguns exemplos: 

Módulo 3
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Na fração, a parte de cima é chamada de numerador, e indica quantas partes do inteiro foram 
utilizadas. 

A parte de baixo é chamada de denominador, que indica a quantidade máxima de partes em 
que fora dividido o inteiro e nunca pode ser zero.

Ex.: Uma professora tem que dividir três folhas de papel de seda entre quatro alunos, como ela 
pode fazer isso?

Se cada aluno ficar com 
3
4

 (lê-se três quartos) da folha. Ou seja, você vai dividir cada folha em 4 
partes e distribuir 3 para cada aluno.

Assim , por exemplo, a fração 
56
8

 (lê-se cinquenta e seis oitavos) designa o quociente de 56 por 
8. Ela é igual a 7, pois 7 × 8 = 56.

Relação entre frações decimais e os números decimais

Para transformar uma fração decimal (de denominador 10) em um número decimal, escrevemos 
o numerador da fração e o separamos com uma vírgula deixando tantas casas decimais à direita 
quanto forem os zeros do denominador.

Exemplo: 
48
10

 = 4,8    
365
100

 = 3,65 

             98
1000

 = 0,098    678
10

 = 67,8

Para a  transformação contrária (decimal em fração decimal), colocamos no denominador 
tantos zeros quanto forem os números à direita da vírgula no decimal.

Exemplo: 43,7 = 
437
10

   96,45 = 9645
100

             0,04 = 
4

100
   4,876 = 4876

1000

SIMPLIFICAÇÃO de FRAÇÕES

Para simplificar uma fração, se possível, basta dividir o numerador e o denominador por um 
mesmo número se eles não são números primos entre si.

Exemplos:
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COMPARAÇÃO entre FRAÇÕES

Se duas frações possuem denominadores iguais, a maior fração é a que possui maior numerador. 
Por exemplo:

3 
5

< 4 
5

Para estabelecer comparação entre frações, é preciso que elas tenham o mesmo denominador. 
Isso é obtido através do menor múltiplo comum.

Exemplo:

Na comparação entre frações com denominadores diferentes, devemos usar frações 
equivalentes a elas e de mesmo denominador, para assim compará-las. 

O MMC entre 5 e 7 é 35, logo:

Assim temos que 

ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

• Sendo os denominadores iguais, basta somar ou subtrair os numeradores e manter o 
denominador.
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 • Se os denominadores forem diferentes será necessário encontrar frações equivalentes 
(proporcionais) que sejam escritas no mesmo denominador comum. Usaremos o M.M.C , 
veja:

Exemplo: 

O m.m.c de 3 e 5 é 15 , em seguida divide-se o m.m.c pelo  denominador original de cada fração 
e multiplica o resultado pelo numerador , obtendo assim , uma fração equivalente.

Observe que com isso , temos :

Por fim efetuamos o cálculo

Exemplo: 

Exemplo: Calcule o valor das expressões e simplifique quando for possível:
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MULTIPLICAÇÃO e DIVISÃO

Para multiplicar frações basta multiplicar os numeradores entre si e fazer o mesmo entre os 
denominadores, independente se são iguais ou não.

Exemplo:

Para dividir as frações, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração.

Exemplo:

Exemplos: Efetue e simplifique quando for possível:

POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO DE FRAÇÕES

Para elevarmos uma fração à uma determinada potência, basta aplicar a potencia no numerador 
e também no denominador, respeitando as regras dos sinais da potenciação.

Exemplo: 
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Caso seja necessário aplicar um radical numa fração, basta entender que : “ a raiz da fração é a 
fração das raízes.”

Exemplos:

Faça você:

1. Calcule o valor das expressões:

2. João e Tomás partiram um bolo retangular. João comeu a metade da terça parte e 
Tomás comeu a terça parte da metade. Quem comeu mais?

a) João, porque a metade é maior que a terça parte.
b) Tomás.
c) Não se pode decidir porque não se conhece o tamanho do bolo.
d) Os dois comeram a mesma quantidade de bolo.
e) Não se pode decidir porque o bolo não é redondo.
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3. Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por:

a) 
1
125

b) 1
8

c) 8

d) 12,5

e) 80

4. O valor de        2        é: 
         (0,666...)

a) 0,333... 
b) 1,333... 
c) 3,333... 
d) 3 
e) 12

Gabarito: 1. * 2. D 3. E 4. D
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Divisores e Múltiplos

Os múltiplos e divisores de um número estão relacionados entre si da seguinte forma: 

Se 15 é divisível por 3, então 3 é divisor de 15, assim, 15 é múltiplo de 3. 

Se 8 é divisível por 2, então 2 é divisor de 8, assim, 8 é múltiplo de 2. 

Se 20 é divisível por 5, então 5 é divisor de 20, assim, 20 é múltiplo de 5. 

Múltiplos de um número natural 

Denominamos múltiplo de um número o produto desse número por um número natural 
qualquer. Um bom exemplo de números múltiplos é encontrado na tradicional tabuada. 

Múltiplos de 2 (tabuada da multiplicação do número 2) 

2 x 0 = 0 
2 x 1 = 2 
2 x 2 = 4 
2 x 3 = 6 
2 x 4 = 8 
2 x 5 = 10 
2 x 6 = 12 
2 x 7 = 14 
2 x 8 = 16 
2 x 9 = 18 
2 x 10 = 20 
E assim sucessivamente. 

Múltiplos de 3 (tabuada da multiplicação do número 3) 

3 x 0 = 0 
3 x 1 = 3 
3 x 2 = 6 
3 x 3 = 9 
3 x 4 = 12 
3 x 5 = 15 
3 x 6 = 18 
3 x 7 = 21 
3 x 8 = 24 
3 x 9 = 27 
3 x 10 = 30 
E assim sucessivamente. 

Módulo 4
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Portanto, os múltiplo de 2 são: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, ... 

E os múltiplos de 3 são: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ... 

Divisores de um número natural 

Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. Portanto, 

12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 

36 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. 

48 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. 

Observações importantes: 

 • O menor divisor natural de um número é sempre o número 1. 
 • O maior divisor de um número é o próprio número. 
 • O zero não é divisor de nenhum número. 
 • Os divisores de um número formam um conjunto finito. 

Principais Critérios de Divisibilidade

Dentre as propriedades operatórias existentes na Matemática, podemos ressaltar a divisão, 
que consiste em representar o número em partes menores e iguais. 

Para que o processo da divisão ocorra normalmente, sem que o resultado seja um número 
não inteiro, precisamos estabelecer situações envolvendo algumas regras de divisibilidade. 
Lembrando que um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre 
eles é igual a zero.

Regras de divisibilidade

Divisibilidade por 1

Todo número é divisível por 1.

Divisibilidade por 2

Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, ou seja, 
quando ele é par. 

Exemplos: 5.040 é divisível por 2, pois termina em 0. 
  237 não é divisível por 2, pois não é um número par. 
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Divisibilidade por 3 

Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for 
divisível por 3. 

Exemplo: 234 é divisível por 3, pois a soma de seus algarismos é igual a 2 + 3 + 4 = 9, e como 9 é 
divisível por 3, então 234 é divisível por 3. 

Divisibilidade por 4 

Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois 
últimos algarismos da direita for divisível por 4. 

Exemplos: 1.800 é divisível por 4, pois termina em 00. 
  4.116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. 
  1.324 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 4. 
  3.850 não é divisível por 4, pois não termina em 00 e 50 não é divisível por 4. 

Divisibilidade por 5

Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. 

Exemplos: 55 é divisível por 5, pois termina em 5. 
  90 é divisível por 5, pois termina em 0. 
  87 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5.

Divisibilidade por 6

Um número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo.

Exemplos: 54 é divisível por 6, pois é par, logo divisível por 2 e a soma de seus algarismos é 
múltiplo de 3, logo ele é divisível por 3 também. 
  90 é divisível por 6, pelo mesmos motivos.. 
  87 não é divisível por 6, pois não é divisível por 2.

Divisibilidade por 7

Um número é divisível por 7 quando estabelecida a diferença entre o dobro do seu último 
algarismo e os demais algarismos, encontramos um número divisível por 7. 

Exemplos: 161 : 7 = 23, pois 16 – 2.1 = 16 – 2 = 14

  203 : 7 = 29, pois 20 – 2.3 = 20 – 6 = 14

  294 : 7 = 42, pois 29 – 2.4 = 29 – 8 = 21

  840 : 7 = 120, pois 84 – 2.0 = 84

E o número 165928? Usando a regra : 16592 – 2.8 =16592 – 16=16576

Repetindo o processo: 16576 – 2.6 = 1657 – 12 =1645
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Mais uma vez : 164 – 2.5 = 164 – 10 = 154 e 15 – 2.4 = 15 – 8 =7

Logo 165928 é divisível por 7.

Divisibilidade por 8 

Um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou os últimos três números são divisíveis 
por 8. 

Exemplos: 1000 : 8 = 125, pois termina em 000

  45128 é divisível por 8 pois 128 dividido por 8 fornece 16

  45321 não é divisível por 8 pois 321 não é divisível por 8.

Divisibilidade por 9

Será divisível por 9 todo número em que a soma de seus algarismos constitui um número 
múltiplo de 9. 

Exemplos: 81 : 9 = 9, pois 8 + 1 = 9

  1107 : 9 = 123, pois 1 + 1 + 0 + 7 = 9

  4788 : 9 = 532, pois 4 + 7 + 8 + 8 = 27

Divisibilidade por 10

Um número é divisível por 10 se termina com o algarismo 0 (zero).

Exemplos: 5420 é divisível por 10 pois termina em 0 (zero).

  6342 não é divisível por 10 pois não termina em 0 (zero).

Divisibilidade por 11

Um número é divisível por 11 nas situações em que a diferença entre o último algarismo e o 
número formado pelos demais algarismos, de forma sucessiva até que reste um número com 2 
algarismos, resultar em um múltiplo de 11. Como regra mais imediata, todas as dezenas duplas 
(11, 22, 33, 5555, etc.) são múltiplas de 11.

Exemplos: 1342 : 11 = 122, pois 134 – 2 = 132 → 13 – 2 = 11

  2783 : 11 = 253, pois 278 – 3 = 275 → 27 – 5 = 22

  7150: 11 = 650, pois 715 – 0 = 715 → 71 – 5 = 66

Divisibilidade por 12

Se um número é divisível por 3 e 4, também será divisível por 12.
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Exemplos: 192 : 12 = 16, pois 192 : 3 = 64 e 192 : 4 = 48

  672 : 12 = 56, pois 672 : 3 = 224 e 672 : 4 = 168

Divisibilidade por 15

Todo número divisível por 3 e 5 também é divisível por 15.

Exemplos: 1470 é divisível por 15, pois 1470:3 = 490 e 1470:5 = 294.

  1800 é divisível por 15, pois 1800:3 = 600 e 1800:5 = 360.

Faça você

Teste a divisibilidade dos números abaixo por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

a) 1278   b)1450    c)1202154
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FATORAÇÃO

Podemos escrever os números como produto (multiplicação) de números primos. Contudo, 
qual a finalidade de fatorarmos esses números? Preciso realizar a fatoração separadamente ou 
posso fazê-la simultaneamente, com dois ou mais números? Esses respostas virão adiante.

Um dos pontos importantes da fatoração, encontra-se no cálculo do M.D.C (Máximo Divisor 
Comum) e do M.M.C (Mínimo Múltiplo Comum). Entretanto, devemos tomar cuidado quanto 
à obtenção desses valores, pois utilizaremos o mesmo procedimento de fatoração, ou seja, a 
mesma fatoração de dois ou mais números para calcular o valor do M.D.C e do M.M.C. Sendo 
assim, devemos compreender e diferenciar o modo pelo qual se obtém cada um desses valores, 
através da fatoração simultânea.

Vejamos um exemplo no qual foi feita a fatoração simultânea:

Note que na fatoração foram destacados os números que dividiram simultaneamente os 
números 12 e 42. Isto é um passo importante para conseguirmos determinar o M.D.C. Se 
fossemos listar os divisores de cada um dos números, teríamos a seguinte situação:

D(12)={1, 2,3,4,6,12}

D(42)={1, 2,3,6,7,21,42}

Note que o maior dos divisores comuns entre os números 12 e 42 é o número 6. Observando 
a nossa fatoração simultânea, este valor 6 é obtido realizando a multiplicação dos divisores 
comuns.

Por outro lado, o M.M.C será obtido de uma maneira diferente. Por se tratar dos múltiplos, 
deveremos multiplicar todos os divisores da fatoração. Sendo assim, o M.M.C (12,14)= 
2x2x3x7=84.

Portanto , esse processo de fatoração é muito utilizado no cálculo do M.M.C e do M.D.C também, 
mas cada um com seu respectivo procedimento, portanto, cuidado para não se confundir.

Exemplos: Vamos fatorar ,para o cálculo do M.M.C os valores abaixo:

Logo o produto desses fatores primos: 2.2.2.3.5 = 120 é o menor múltiplo comum entre os 
valores apresentados.
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Agora se quiséssemos calcular o M.D.C , teríamos que fatora-los sempre juntos, até não haver 
mais divisor comum além do número 1.

Assim:

E com isso temos que o M.D.C dos valores dados é 3.

Exemplo: Fatore 20 e 30 para o cálculo do M.M.C

Assim o produto desses fatores primos obtidos: 2.2.3.5 = 60  é o M.M.C de 20 e 30.

De fato, se observarmos a lista de múltiplos de 20 e 30 verificaremos que dentre os comuns,  o 
menor deles é, de fato, o 60.

M (20) = 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,...

M (30) = 0, 30, 60, 90, 120, 150,...

Agora se buscássemos o M.D.C teríamos que fatorar  de forma diferente. 

Com isso o produto desses fatores primos, 2.5 = 10, obtidos pela fatoração conjunta, representa 
o M.D.C.

De fato, se observarmos a lista de divisores de 20 e 30 verificaremos que dentre os comuns, o 
maior deles é, de fato, o 10.

D (20) = 1, 2, 4, 5, 10, 20.

D (30) = 1,  2 ,3 ,5 ,6, 10, 15, 30.
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Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

O mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum 
pertencente aos múltiplos dos números. Observe o MMC entre os números 20 e 30:

M(20) = 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ...  e M(30) = 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ...

Logo o MMC entre 20 e 30 é equivalente a 60.

Outra forma de determinar o MMC entre 20 e 30 é através da fatoração, em que devemos 
escolher os fatores comuns de maior expoente e os termos não comuns.

Observe: 20 = 2 x 2 x 5 = 2² x 5 e 30 = 2 x 3 x 5 = 2 x 3 x 5 logo:

MMC (20; 30) = 2² x 3 x 5 = 60

A terceira opção consiste em realizar a decomposição simultânea dos números, multiplicando 
os fatores obtidos. Observe:

20 30 2
10 15 2
5 15 3
5 5 5
1

MMC (20, 30) = 2 x 2 x 3 x 5 = 60

Dica: Apenas números naturais tem M.M.C

Um método rápido e fácil para se determinar o MMC de um conjunto de números naturais é a 
FATORAÇÃO.

Nela iremos decompor simultaneamente os valores, de forma que ao menos um deles possa 
ser dividido pelo fator primo apresentado, até que não sobrem valores maiores que 1.

O produto dos fatores primos utilizados nesse processo é o Mínimo Múltiplo Comum.

Para que possamos fazer uma comparação, vamos tomar os números 6, 8 e 12 como exemplo.

Da fatoração destes três números temos:
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O MMC (6, 8, 12) será calculado pelo produto desses fatores primos usados na decomposição 
dos valores dados.

Logo: M.M.C (6 , 8 , 12) = 2.2.2.3 = 24

Qual é o MMC (15, 25, 40)?

Fatorando os três números temos:

Assim o MMC (15, 25, 40) = 2. 2 . 2 . 3 . 5 . 5 = 600

PROPRIEDADE DO M.M.C. 

Todo múltiplo comum de dois ou mais números inteiros é múltiplo do m.m.c. destes números.

Exemplo: os múltiplos comuns positivos de 2 , 5 e 6 são exatamente os múltiplos positivos de 
30 (m.m.c. (2 ,5 , 6) = 30), ou seja, são 30 , 60, 90,... 

Como identificar questões que exigem o cálculo do M.M.C?

Para não ficar em dúvida quanto à solicitação da questão, M.M.C ou M.D.C, basta entender que 
o M.M.C por ser um “múltiplo comum”, é um número sempre será maior ou igual ao maior dos 
valores apresentados , logo sempre um valor além dos valores dados.

Apesar do nome Mínimo Múltiplo Comum é equivocado pensar que o “mínimo” indica um 
número pequeno, talvez menor que os valores apresentados. Na verdade ele é o menor dos 
múltiplos e quase sempre maior que todos esses valores de quem se busca o cálculo do M.M.C. 

Exemplo:

1. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A a cada 3 dias, na 
máquina B, a cada 4 dias, e na máquina C, a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita 
a manutenção nas três máquinas, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no 
mesmo dia?

Temos que determinar o MMC entre os números 3, 4 e 6. 
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Assim o MMC (3, 4, 6) = 2 * 2 * 3 = 12 

Concluímos que após 12 dias, a manutenção será feita nas três máquinas. Portanto, dia 14 de 
dezembro. 

2. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que três medicamentos sejam ingeridos pelo 
paciente de acordo com a seguinte escala de horários: remédio A, de 2 em 2 horas, remédio B, 
de 3 em 3 horas e remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os três remédios às 8 
horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão dos mesmos? 

Calcular o MMC dos números 2, 3 e 6.

MMC(2, 3, 6) = 2 * 3 = 6 

O mínimo múltiplo comum dos números 2, 3, 6 é igual a 6. 

De 6 em 6 horas os três remédios serão ingeridos juntos. Portanto, o próximo horário será às 14 
horas. 

Faça você

3. Em uma arvore de natal, três luzes piscam com frequência diferentes. 
A primeira pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 segundos e a 
terceira a cada 10 segundos. Se num dado instante as luzes piscam ao mesmo 
tempo, após quantos segundos voltarão, a piscar juntas?
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Faça você

4. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes “piscam” 
com frequências diferentes. A primeira “pisca” 15 vezes por minuto 
e a segunda “pisca” 10 vezes por minuto. Se num certo instante, as luzes 
piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a “piscar 
simultaneamente”?

a) 12
b) 10
c) 20
d) 15
e) 30

5. Três ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo 
ponto, e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 s, o segundo em 
36 s e o terceiro em 30 s. Com base nessas informações, depois de quanto tempo 
os três ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida, pela primeira 
vez, e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, 
respectivamente?

a) 5 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 13 voltas.
b) 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas.
c) 7 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 12 voltas.
d) 8 minutos, 8 voltas, 9 voltas e 10 voltas.
e) 9 minutos, 9 voltas, 11 voltas e 12 voltas.
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Máximo Divisor Comum (MDC)

O máximo divisor comum entre dois números é representado pelo maior valor comum 
pertencente aos divisores dos números. Observe o MDC entre os números 20 e 30: 
D (20) = 1, 2, 4, 5, 10, 20. e D (30) = 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30.

O maior divisor comum dos números 20 e 30 é 10.

Podemos também determinar o MDC entre dois números através da fatoração, em que 
escolheremos os fatores comuns de menor expoente. Observe o MDC de 20 e 30 utilizando 
esse método.

20 = 2 x 2 x 5 = 2² x 5 e 30 = 2 x 3 x 5 = 2 x 3 x 5

Logo MDC (20; 30) = 2 x 5 = 10

A terceira opção consiste em realizar a decomposição simultânea e conjunta dos números, 
multiplicando os fatores obtidos. Observe:

Logo o M.D.C (20 , 30) = 10

Um método rápido e fácil para se determinar o MDC de um conjunto de números naturais é a 
FATORAÇÃO.

Nela iremos decompor simultaneamente os valores, de forma que todos eles devem 
ser divididos, ao mesmo tempo, pelo fator primo apresentado, até que se esgotem as 
possibilidades dessa divisão conjunta. 

O produto dos fatores primos utilizados nesse processo é o Máximo Divisor Comum.

Para que possamos fazer uma comparação, vamos tomar novamente os números 6, 8 e 12 
como exemplo.

Da fatoração conjunta destes três números temos:

O MDC (6, 8, 12) será calculado pelo produto desses fatores primos usados na decomposição 
dos valores dados.

Logo: M.M.C (6 , 8 , 12) = 2
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Qual é o MDC (15, 25, 40)?

Fatorando os três números temos:

Assim o MMC (15, 25, 40) = 5 

Exemplo:

Qual é o MDC (15, 75, 105)?

Fatorando os três números temos:

MDC (15, 75, 105) = 3 . 5 = 15

Note que temos que dividir todos os valores apresentados, ao mesmo tempo, pelo fator primo. 
Caso não seja possível seguir dividindo todos , ao mesmo tempo, dá-se por encerrado o cálculo 
do M.D.C.

Propriedade Fundamental

Existe uma relação entre o m.m.c e o m.d.c de dois números naturais a e b.

 • m.m.c. (a,b) . m.d.c. (a,b) = a . b

Ou seja, o produto entre o m.m.c e m.d.c de dois números é igual ao produto entre os dois 
números.

Exemplo

Se x é um numero natural em que m.m.c. (14, x) = 154 e m.d.c. (14, x) = 2, podemos dizer que 
x vale.

a) 22
b) – 22
c) +22 ou – 22
d) 27
e) – 27
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Como identificar questões que exigem o cálculo do M.D.C?

Para não ficar em dúvida quanto à solicitação da questão, M.M.C ou M.D.C, basta entender que 
o M.D.C por ser um “divisor comum”, é um número sempre será menor ou igual ao menor dos 
valores apresentados , logo sempre um valor aquém dos valores dados, dando ideia de corte, 
fração.

Já o o M.M.C por ser um “múltiplo comum”, é um número sempre será maior ou igual ao maior 
dos valores apresentados , logo sempre um valor além dos valores dados, criando uma ideia de 
“futuro”.

Apesar do nome Mínimo Múltiplo Comum é equivocado pensar que o “mínimo” indica um 
número pequeno, talvez menor que os valores apresentados. Na verdade ele é o menor dos 
múltiplos e quase sempre maior que todos esses valores de quem se busca o cálculo do M.M.C. 

DICA: Quando se tratar de MMC a solução será um valor no mínimo igual ao maior 
dos valores que você dispõe. Já quando se tratar de MDC a solução será um valor no 
máximo igual ao menor dos valores que você dispõe.

Faça você

6. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Após 
realizarem os cortes necessários, verificou-se que duas peças restantes 
tinham as seguintes medidas: 156 centímetros e 234 centímetros. O gerente de 
produção ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário 
cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. Como ele 
poderá resolver essa situação? 
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Faça você

7. Uma empresa de logística é composta de três áreas: administrativa, 
operacional e vendedores. A área administrativa é composta de 30 
funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao final do 
ano, a empresa realiza uma integração entre as três áreas, de modo que todos os 
funcionários participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número 
de funcionários com o maior número possível. Determine quantos funcionários 
devem participar de cada equipe e o número possível de equipes. 

8. Para a confecção de sacolas serão usados dois rolos de fio de nylon. Esses rolos, 
medindo 450 cm e 756 cm serão divididos em pedaços iguais e do maior tamanho 
possível. Sabendo que não deve haver sobras, quantos pedaços serão obtidos?

a) 25       
b) 42         
c) 67       
d) 35   
e) 18

9. Nas últimas eleições, três partidos políticos tiveram direito, por dia, a 90 s, 108 s e 
144 s de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de 
aparições. O tempo de cada aparição, para todos os partidos, foi sempre o mesmo 
e o maior possível. A soma do número das aparições diárias dos partidos na TV foi 
de: 

a) 16        
b) 17         
c) 18       
d) 19   
e) 20
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Faça você

10. Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos 
e 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles 
contendo um só tipo de material, porém todos com o mesmo número de itens e na 
maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, então 
o número total de pacotinhos feitos foi

a) 74
b) 88
c) 96
d) 102
e) 112

11. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes, de 
três marcas distintas, na prateleira de produtos de limpeza, agrupando-os de 12 em 
12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Quantos detergentes 
José tem em seu supermercado? 

Gabarito: 3.* 4. A 5. B 6. * 7. * 8. C 9. D 10. D 11. 121
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Razão e Proporção
Razão

A palavra razão vem do latim ratio e significa a divisão ou o quociente entre dois números A e B, 

denotada por 
A
B

.

Exemplo: A razão entre 12 e 3 é 4, pois 
12
3

 = 4.

Proporção
Já a palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação entre as partes de uma 
grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões.

Exemplo: 6
3
= 10

5
, a proporção 6

3
 é proporcional a 

10
5

  .

Se numa proporção temos 
A
B
= C
D

, então os números A e D são denominados extremos 

enquanto os números B e C são os meios e vale a propriedade: o produto dos meios é igual ao 

produto dos extremos, isto é:

A × D = C × B

Exemplo: Dada a proporção 
3

12
9

   =  x
, qual o valor de x?

3
12
9

   =  x
 logo 9.x=3.12 → 9x=36 e portanto x=4

Exemplo: Se A, B e C são proporcionais a 2, 3 e 5, 

Dica
DICA: Observe a ordem com 
que os valores são enunciados 
para interpretar corretamente a 
questão.

 • Exemplos: A razão entre a e b 
é a/b e não b/a!!!

A sua idade e a do seu colega são 
proporcionais a 3 e 4, 

logo  
  

sua idade
idade do ccolega

 = 3
4

.

logo: 
2 3 5

=  = A B C       

Módulo 5
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Faça você

1. A razão entre o preço de custo e o preço de venda de um produto é 
2
3

. Se for 
vendida a R$ 42,00 qual o preço de custo?

2. A razão entre dois números P e Q é 0,16. Determine P+Q, sabendo que eles são primos 
entre si?

3. A idade do professor Zambeli está para a do professor Dudan assim como 8 está para 
7. Se apesar de todos os cabelos brancos o professor Zambeli tem apenas 40 anos, a 
idade do professor Dudan é de.

a) 20 anos
b) 25 anos
c) 30 anos
d) 35 anos
e) 40 anos

4. A razão entre os números (x + 3) e 7 é igual à razão entre os números (x – 3) e 5. Nessas 
condições o valor de x é?
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Grandezas diretamente proporcionais

A definição de grandeza está associada a tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Como 
exemplo, citamos: comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade e etc.

As grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma 
grandeza aumenta ou diminui, a outra altera de forma proporcional.

Grandezas diretamente proporcionais, explicando de uma forma mais informal, são grandezas 
que crescem juntas e diminuem juntas. Podemos dizer também que nas grandezas diretamente 
proporcionais uma delas varia na mesma razão da outra. Isto é, duas grandezas são diretamente 
proporcionais quando, dobrando uma delas, a outra também dobra; triplicando uma delas, a 
outra também triplica... E assim por diante.

Exemplo:

Um automóvel percorre 300 km com 25 litros de combustível. Caso o proprietário desse 
automóvel queira percorrer 120 km, quantos litros de combustível serão gastos?

300 km  25 litros
120 km  x litros

x
 =300

120
25   300.x = 25.120                                                                                                                  x = 

3000
300

 à x = 10 

Dica
Quando a regra 
de três é direta 
multiplicamos em 
X, regra do “CRUZ 
CREDO”.

Exemplo:

Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Quantos minutos ela 
gastará para imprimir 1300 folhas?

100 folhas              5 minutos
1300 folhas           x minutos

x
  = 100

1300
5  = 100.x = 5.1300  à x =   5 1300

100
×  = 65 minutos
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Grandeza inversamente proporcional

Entendemos por grandezas inversamente proporcionais as situações onde ocorrem operações 
inversas, isto é, se dobramos uma grandeza, a outra é reduzida à metade.

São grandezas que quando uma aumenta a outra 
diminui e vice-versa. Percebemos que variando 
uma delas, a outra varia na razão inversa da 
primeira. Isto é, duas grandezas são inversamente 
proporcionais quando, dobrando uma delas, a 
outra se reduz pela metade; triplicando uma 
delas, a outra se reduz para a terça parte... E 
assim por diante. 

Dica!!

Dias

Op. H/d
inv

Exemplo:

12 operários constroem uma casa em 6 semanas. 8 operários, nas mesmas condições, 
construiriam a mesma casa em quanto tempo?

12 op.  6 semanas

8 op.  x semanas

Antes de começar a fazer, devemos pensar: se diminuiu o número de funcionários, será que 
a velocidade da obra vai aumentar? É claro que não, e se um lado diminui enquanto o outro 
aumentou, é inversamente proporcional e, portanto, devemos multiplicar lado por lado (em 
paralelo).

8.x = 12.6 
8x = 72

x = 
72
88

 à x = 9

Dica
Quando a regra de três é 
inversa, multiplicamos lado 
por lado, regra da LALA.

Exemplo: A velocidade constante de um carro e o tempo que esse carro gasta para dar uma 
volta completa em uma pista estão indicados na tabela a seguir:

Velocidade (km/h) 120 60 40

Tempo (min) 1 2 3

Observando a tabela, percebemos que se trata de uma grandeza inversamente proporcional, 
pois, à medida que uma grandeza aumenta a outra diminui.
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5. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional: 

a) Número de cabelos brancos do professor Zambeli e sua idade.
b) Número de erros em uma prova e a nota obtida.
c) Número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma 

casa.
d) Quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago.
e) O numero de regras matemática ensinadas e a quantidade de aulas do professor 

Dudan assistidas.

6. Se um avião, voando a 500 Km/h, faz o percurso entre duas cidades em 3h, quanto 
tempo levará se viajar a 750 Km/h?

a) 1,5h
b) 2h
c) 2,25h
d) 2,5h
e) 2,75h

7. Em um navio com uma tripulação de 800 marinheiros há víveres para 45 dias. Quanto 
tempo poderíamos alimentar os marinheiros com o triplo de víveres?

a) 130
b) 135
c) 140
d) 145
e) 150

8. Uma viagem foi feita em 12 dias percorrendo-se 150 km por dia. Quantos dias seriam 
empregados para fazer a mesma viagem, percorrendo-se 200 km por dia?

a) 5
b) 6
c) 8
d) 9
e) 10
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Regra de três composta

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou 
inversamente proporcionais. Para não vacilar, temos que montar um esquema com base na 
análise das colunas completas em relação à coluna do “x”.

Vejamos os exemplos abaixo.

Exemplo:

Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160m3 de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão 
necessários para descarregar 125m3?

A regra é colocar em cada coluna as grandezas de mesma espécie e deixar o X na segunda linha.

+ –
Horas Caminhões Volume

8 20 160

5 x 125

Identificando as relações em relação à coluna que contém o X:

Se em 8 horas, 20 caminhões carregam a areia, em 5 horas, para carregar o mesmo volume, 
serão MAIS caminhões. Então se coloca o sinal de + sobre a coluna Horas.

Se 160 m³ são transportados por 20 caminhões, 125 m³ serão transportados por MENOS 
caminhões. Sinal de – para essa coluna.

Assim, basta montar a equação com a seguinte orientação: ficam no numerador, acompanhando 
o valor da coluna do x, o MAIOR valor da coluna com sinal de +, e da coluna com sinal de –, o 
MENOR valor.

Assim:

20 125 8
160 5
 ×  × 

 × 
 = 25  Logo, serão necessários 25 caminhões.
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Exemplo:

Numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos 
serão montados por 4 homens em 16 dias?

Solução: montando a tabela:

– +
Homens Carrinhos Dias

8 20 5

4 x 16

Observe que se 8 homens montam 20 carrinhos, então 4 homens montam MENOS carrinhos. 
Sinal de – nessa coluna.

Se em 5 dias se montam 20 carrinhos, então em 16 dias se montam MAIS carrinhos. Sinal de +.

Montando a equação: x = 
20 4 16

8 5
    

  
× ×

×
 = 32

Logo, serão montados 32 carrinhos.

9. Franco e Jade foram incumbidos de digitar os laudos de um texto. Sabe-se que ambos 
digitaram suas partes com velocidades constantes e que a velocidade de 
Franco era 80% de Jade. Nessas condições, se Jade gastou 10 min para digitar 
3 laudos, o tempo gasto por Franco para digitar 24 laudos foi? 

a) 1h e 15 min
b) 1h e 20 min
c) 1h e 30 min
d) 1h e 40 min
e) 2h

10. Num acampamento, 10 escoteiros consumiram 4 litros de água em 6 dias. Se fossem 7 
escoteiros, em quantos dias consumiriam 3 litros de água?

a) 6,50
b) 6,45
c) 6,42
d) 6,52
e) 6,5
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11. Em uma campanha publicitária, foram encomendados, em uma gráfica,quarenta e oito 
mil folhetos. O serviço foi realizado em seis dias, utilizando duas máquinas 
de mesmo rendimento, oito horas por dia. Dado o sucesso da campanha, 
uma nova encomenda foi feita, sendo desta vez de setenta e dois mil 
folhetos. Com uma das máquinas quebradas, a gráfica prontificou-se a 
trabalhar doze horas por dia, entregando a encomenda em:

a) 7 dias
b) 8 dias
c) 10 dias
d) 12 dias
e) 15 dias

Propriedade das proporções
Imaginem uma receita de bolo.

1 receita:

4 xícaras de farinha - 6 ovos - 240 ml de leite - 180 g de açúcar

A B

½ receita:

2 xícaras de farinha - 3 ovos - 120 ml de leite - 90 g de açúcar

C D

2 receitas:

8 xícaras de farinha - 12 ovos - 480 ml de leite - 360 g de açúcar

E F

Então se houver,

14 xícaras de farinha - x ovos - y ml de leite - z g de açúcar

G H
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Teremos que calcular x, y e z por regra de três (Proporções).

1.  =  A
C

B
D

 ou = A
B

C
D

2. 
 +  A B
A

==  +  C D
C

 ou 
  +  =  + A B

A
B D

B

Numa proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o 2º (ou 1º) termo, assim como a 
soma dos dois últimos está para o 4º (ou 3º).

Constante de proporcionalidade
Considere as informações na tabela:

A B

5 10 As colunas A e B não são iguais, mas são PROPORCIONAIS.

6 12

7 14 Então, podemos escrever: 5 ∝ 10

 9 18      6 ∝ 12

13 26      9 ∝ 18

15 30

Assim podemos afirmar que:

5k = 10 
6k = 12 
∴ 
∴ 
9k = 18

Onde a constante de proporcionalidade k é igual a dois.

Exemplo:

A idade do pai está para a idade do filho assim como 9 está para 4. Determine essas idades 
sabendo que a diferença entre eles é de 35 anos.

P = 9
F = 4

P - F = 35

Como já vimos as proporções ocorrem tanto “verticalmente” como “horizontalmente”. Então 
podemos dizer que:

P está para 9 assim como F está para 4.  Simbolicamente, P ∝ 9, F ∝ 4.
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Usando a propriedade de que “toda proporção se transforma em uma igualdade quando 
multiplicada por uma constante”, temos:

P = 9k e F = 4k

Logo a expressão fica:

P – F = 35 
9k – 4k = 35  Assim, P = 9 × 7= 63 e F = 4 × 7 = 28 
5k = 35 
K = 7

Divisão proporcional
Podemos definir uma DIVISÃO PROPORCIONAL, como uma forma de divisão no qual se 
determinam valores que, divididos por quocientes previamente determinados, mantêm-se 
uma razão constante (que não tem variação).

Exemplo:

Vamos imaginar que temos 120 bombons para distribuir em partes diretamente proporcionais 
a 3, 4 e 5, entre 3 pessoas A, B e C, respectivamente:

Num total de 120 bombons, k representa a quantidade de bombons que cada um receberá.

Pessoa A – k  k  k  = 3k

Pessoa B – k  k  k  k  = 4k

Pessoa C – k  k  k  k  k  = 5k

Se A + B + C = 120 então 3k + 4k + 5k = 120
3k + 4k + 5k = 120 logo 12k = 120  e assim k = 10

Pessoa A receberá 3.10 = 30 
Pessoa B receberá 4.10 = 40 
Pessoa C receberá 5.10 = 50

Exemplo:

Dividir o número 810 em partes diretamente proporcionais a 
2
3

, 
3
4

 e 
5
6

.

Primeiramente tiramos o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 3, 4 e 6.

 =  2
3

3
4

5
6

8
12

9
12

10
12

Depois de feito o denominador e encontrado frações equivalentes a 
2
3 , 

3
4  e 

5
6  com 

denominador 12 trabalharemos apenas com os numeradores ignorando o denominador, pois 
como ele é comum nas três frações não precisamos trabalhar com ele mais.

Podemos então dizer que:    Por fim multiplicamos,

8K + 9K + 10K = 810     8.30 = 240 
27K = 810       9.30 = 270 
K = 30.       10.30 = 300
        240, 270 e 300.
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Exemplo:

Dividir o número 305 em partes inversamente proporcionais a 
3
8

, 5 e 
5
6

.

O que muda quando diz inversamente proporcional? Simplesmente invertemos as frações pelas 
suas inversas.

3
8

 à  8
3

5 à 
1
5

 Depois disto usamos o mesmo método de cálculo.

6
5

 à 
6
5

= 8
3

1
5

6
5

40
15

3
155

18
15

Ignoramos o denominador e trabalhamos apenas com os numeradores.

40K + 3K + 18K = 305 logo 61K = 305  e assim K = 5

Por fim,

40 . 5 = 200 
3 . 5 = 15 
18 . 5 = 90 
200, 15 e 90

Exemplo:

Dividir o número 118 em partes simultaneamente proporcionais a 2, 5, 9 e 6, 4 e 3.

Como a razão é direta, basta multiplicarmos suas proporcionalidades na ordem em que foram 
apresentadas em ambas.

2 × 6 = 12 
5 × 4 = 20 
9 × 3 = 27    logo, 12K + 20K + 27K = 

118 à 59K = 118 daí
                                                                            K = 2

Tendo então,

12 . 2 = 24 
20 . 2 = 40  24, 40 e 54. 
27 . 2 = 54
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Casos particulares

João, sozinho, faz um serviço em 10 dias. Paulo, sozinho, faz o mesmo serviço em 15 dias. Em 
quanto tempo fariam juntos esse serviço?

Primeiramente, temos que padronizar o trabalho de cada um, neste caso já esta padronizado, 
pois ele fala no trabalho completo, o que poderia ser dito a metade do trabalho feito em um 
certo tempo.

Se João faz o trabalho em 10 dias, isso significa que ele faz 
1
10

 do trabalho por dia.

Na mesma lógica, Paulo faz 
1
15

 do trabalho por dia.

Juntos o rendimento diário é de 
1

10
1

15
3

30
2

30
5

30
1
6

 +  =  +  =  = 

Se em um dia eles fazem 
1
6  do trabalho em 6 dias os dois juntos completam o trabalho.

Sempre que as capacidades forem diferentes, mas o serviço a ser feito for o mesmo, 

seguimos a seguinte regra: 
1 1 1

1 2

 +  = 
(tempt        t tT oo total)

12. x y
Se  e x y 154

9 13
= + =  determine x e y: 

13. Se 21 x 5
x y  e 

10 y 16
+ = =  Determine x e y:

14. A idade do pai está para a idade do filho assim como 7 está para 3. Se a diferença entre 
essas idades é 32 anos, determine a idade de cada um.
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15. Sabendo-se que x – y = 18, determine x e y na proporção x
y
= 5
2

 .

16. Os salários de dois funcionários do Tribunal são proporcionais às suas idades que são 
40 e 25 anos. Se os salários somados totalizam R$ 9100,00 qual a diferença de salário 
destes funcionários?

17. A diferença entre dois números é igual a 52. O maior deles está para 23, assim como o 
menor está para 19. Que números são esses?

18. Dividir o número 180 em partes diretamente proporcionais a 2,3 e 4.

19. Dividir o número 540 em partes diretamente proporcionais a 
2
3

, 
3
4

 e 
5
6

.

20. Dividir o número 48 em partes inversamente proporcionais a 
1
3

, 
1
5

 e 
1
8

.
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21. Divida o número 250 em partes diretamente proporcionais a 15, 9 e 6.

Dica: trabalhar com a fração, nunca com dizima periódica.

22. Dividir o número 148 em partes diretamente proporcional a 2, 6 e 8 e inversamente 

proporcionais a 
1
4

, 
2
3

 e 0,4.

23. Dividir o número 670 em partes inversamente proporcionais simultaneamente a 
2
5

, 4, 
0,3 e 6, 3

2
 e 2

3
.

24. Divida o número 579 em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 8 e inversamente 
proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente.

25. Uma herança foi dividida entre 3 pessoas em partes diretamente proporcionais às suas 
idades que são 32, 38 e 45.

Se o mais novo recebeu R$ 9.600, quanto recebeu o mais velho?

26. Uma empresa dividiu os lucros entre seus sócios, proporcionais a 7 e 11. Se o 2º sócio 
recebeu R$ 20 000 a mais que o 1º sócio, quanto recebeu cada um?
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27. Os três jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão 
receber um prêmio de R$ 3.340,00 rateados em partes inversamente proporcionais ao 
número de faltas cometidas em todo o campeonato. Os jogadores cometeram 5, 7 e 
11 faltas. Qual a premiação referente a cada um deles respectivamente?

28. Quatro amigos resolveram comprar um bolão da loteria. Cada um dos amigos deu a 
seguinte quantia: Carlos: R$ 5,00 Roberto: R$ 4,00 Pedro: R$ 8,00 João: R$ 
3,00.

Se ganharem o prêmio de R$ 500.000,00, quanto receberá cada amigo, considerando 
que a divisão será proporcional à quantia que cada um investiu?

29. Certo mês o dono de uma empresa concedeu a dois de seus funcionários uma 
gratificação no valor de R$ 500. Essa gratificação foi dividida entre eles em partes que 
eram diretamente proporcionais aos respectivos números de horas de plantões que 
cumpriram no mês e, ao mesmo tempo, inversamente proporcional à suas respectivas 
idades. Se um dos funcionários tem 36 anos e cumpriu 24h de plantões e, outro, de 45 
anos cumpriu 18h, coube ao mais jovem receber:

a) R$ 302,50.
b) R$ 310,00.
c) R$ 312,50.
d) R$ 325,00.
e) R$ 342,50.

30. Três sócios formam uma empresa. O sócio A entrou com R$ 2.000 e trabalha 8h/dia. 
O sócio B entrou com R$ 3.000 e trabalha 6h/dia. O sócio C entrou com R$ 5.000 e 
trabalha 4h/dia. Se, na divisão dos lucros o sócio B recebe R$ 90.000, quanto recebem 
os demais sócios?
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31. Uma torneira enche um tanque em 3h, sozinho. Outra torneira enche o mesmo tanque 
em 4h, sozinho. Um ralo esvazia todo o tanque sozinho em 2h. Estando o tanque vazio, 
as 2 torneiras abertas e o ralo aberto, em quanto tempo o tanque encherá?

32. Através de um contrato de trabalho, ficou acertado que 35 operários construiriam uma 
casa em 32 dias, trabalhando 8 horas diárias. Decorridos 8 dias, apesar de a obra estar 
transcorrendo no ritmo previsto, novo contrato foi confirmado: trabalhando 10 horas 
por dia, 48 operários terminariam a obra. O número de dias gasto, ao todo, nesta 
construção foi:

a) 14
b) 19
c) 22
d) 27
e) 50

33. Uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentá-los durante 2 meses. 
Se forem vendidos 10 cavalos e a ração for reduzida à metade. Os cavalos restantes 
poderão ser alimentados durante:

a) 3 meses
b) 4 meses
c) 45 dias
d) 2 meses
e) 30 dias

34. Uma ponte foi construída em 48 dias por 25 homens, trabalhando -se 6 horas por dia. 
Se o número de homens fosse aumentado em 20% e a carga horária de trabalho em 2 
horas por dia, esta ponte seria construída em:

a) 24 dias
b) 30 dias
c) 36 dias
d) 40 dias
e) 45 dias
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35. Usando um ferro elétrico 20 minutos por dia, durante 10 dias, o consumo de energia 
será de 5 kWh. O consumo do mesmo ferro elétrico se ele for usado 70 minutos por 
dia, durante 15 dias sera de.

a) 25 kWh
b) 25,5 kWh
c) 26 kWh
d) 26,25 kWh
e) 26,5 kWh

36. Trabalhando oito horas por dia, durante 16 dias, Pedro recebeu R$ 2.000,00. Se 
trabalhar 6 horas por dia, durante quantos dias ele deverá trabalhar para receber R$ 
3000,00?

a) 30 dias
b) 31 dias
c) 32 dias
d) 33 dias
e) 34 dias

37. Cinco trabalhadores de produtividade padrão e trabalhando individualmente, 
beneficiam ao todo, 40 kg de castanha por dia de trabalho referente a 8 horas. 
Considerando que existe uma encomenda de 1,5 toneladas de castanha para ser 
entregue em 15 dias úteis, quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser 
utilizados para que se atinja a meta pretendida, trabalhando dez horas por dia?

a) 10.
b) 11.
c) 12.
d) 13.
e) 14.

38. Uma montadora de automóveis demora 20 dias trabalhando 8 horas por dia, para 
produzir 400 veículos. Quantos dias serão necessários para produzir 50 veículos, 
trabalhando 10 horas ao dia?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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39. Certa herança foi dividida de forma proporcional às idades dos herdeiros, que tinham 
35, 32 e 23 anos. Se o mais velho recebeu R$ 525,00 quanto coube o mais novo?

a) R$ 230,00
b) R$ 245,00
c) R$ 325,00
d) R$ 345,00
e) R$ 350,00

Gabarito: 

1. R$28,00 2. 29 3. D 4. 18 5. * 6. B 7. B 8. D 9. D 10. C 11. D 12. x = 63 / y = 91 13. x = 0,5 / y = 1,6 
14. 56 e 24 15. 30 e 12 16. R$ 2100 17. 299 e 247 18. 40,60 e 80 19. 160,180 e 3 200 20. 9,15 e 24 21. 125,75 e 50 
22. 32,36 e 80 23. 50,20 e 600 24. 315, 120 e 144 25. R$ 13500 26. R$35000 e R$ 55000 27. R$ 1540, R$ 1100 e R$ 700 
28. R$ 125000, R$10000,R$200000 e R$75000 29. C 30. R$80000, R$ 90000 e R$100000 31. 12 h 32. C 33. C 34. B  
35. D 36. C 37. A 38. B 39. D
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Porcentagem

DEFINIÇÃO: A percentagem ou porcentagem (do latim per centum, significando “por cento”, 
“a cada centena”) é uma medida de razão com base 100 (cem). É um modo de expressar uma 
proporção ou uma relação entre 2 (dois) valores (um é a parte e o outro é o inteiro) a partir de 
uma fração cujo denominador é 100 (cem), ou seja, é dividir um número por 100 (cem).

Taxa Unitária

Quando pegamos uma taxa de juros e dividimos o seu valor por 100, encontramos a taxa 
unitária.

A taxa unitária é importante para nos auxiliar a desenvolver todos os cálculos em matemática 
financeira.

Pense na expressão 20% (vinte por cento), ou seja, essa taxa pode ser representada por uma 
fração cujo numerador é igual a 20 e o denominador é igual a 100.

Como Fazer     Agora é sua vez

1010% 0,10
100
2020% 0,20

100
55% 0,05

100
3838% 0,38

100
1,51,5% 0,015
100
230230% 2,3
100

= =

= =

= =

= =

= =

= =
    

15%

20%

4,5%

254%

0%

63%

24,5%

6%

Dica:
A porcentagem vem 
sempre associada a um 
elemento, portanto, 
sempre multiplicado a ele.

Módulo 6
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Exemplos:

1. Calcule:

a) 20% de 450

b) 30% de 300

c) 40% de 400

d) 75% de 130

e) 215% de 120

f) 30% de 20% de 50

g) 20% de 30% de 50

Exemplo Resolvido

II. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, transformando em 
gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez?

8% de 75 = 8
100

.75 = 600
100

 = 6

       Portanto o jogador fez 6 gols de falta.
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Exemplos: 

2. Calcule:

a) 
b) (20%)²
c) (1%)³

3. A expressão (10%)2 é igual a: 

a) 100%

b) 1%

c) 0,1%

d) 10%

e) 0,01%

4. Uma mercadoria que custava US$ 2.400 sofreu um aumento, passando a custar US$ 2.880. A 
taxa de aumento foi de:

a) 30%

b) 50%

c) 10%

d) 20%

e) 15%

5. Em um exame vestibular, 30% dos candidatos eram da área de Humanas. Dentre esses 
candidatos, 20% optaram pelo curso de Direito. Do total dos candidatos, qual a porcentagem 
dos que optaram por Direito?

a) 50%       

b) 20%  

c) 10%  

d) 6%  

e) 5%
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6. Uma certa mercadoria que custava R$ 10,50 teve um aumento, passando a custar R$ 11,34.  O 
percentual de aumento da mercadoria foi de:

a) 1,0%       

b) 10,0%       

c) 10,8%        

d) 8,0%      

e) 0,84%

7. Se uma prova de matemática de 40 questões objetivas, um candidato ao vestibular errar 12 
questões, o percentual de acertos será:

a) 4,8%

b) 12%

c) 26%

d) 52%

e) 70%

8. Dentre os inscritos em um concurso público, 60% são homens e 40% são mulheres. Já têm 
emprego 80% dos homens e 30% das mulheres. Qual a porcentagem dos candidatos que já tem 
emprego?

a) 60%

b) 40%

c) 30%

d) 24%

e) 12%

9. O preço de um bem de consumo é R$100,00. Um comerciante tem um lucro de 25% sobre o 
preço de custo desse bem. O valor do preço de custo, em reais, é:

a) 25,00  

b) 70,50  

c) 75,00  

d) 80,00  

e) 125,00
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10. Numa melancia de 10 kg, 95% dela é constituída de água. Após desidratar a fruta, de modo que 
se eliminem 90% da água, pode-se afirmar que a massa restante da melancia será, em kg, igual 
a:

a) 1,45

b) 1,80

c) 5

d) 9

e) 9,5

11. Em uma sala onde estão 100 pessoas, sabe-se que 99% são homens. Quantos homens devem 
sair para que a percentagem de homens na sala passe a ser 98%?

a) 1

b) 2

c) 10

d) 50

e) 60

Fator de Capitalização
Vamos imaginar que certo produto sofreu um aumento de 20% sobre o seu valor inicial. Qual o 
novo valor deste produto?

Claro que, se não sabemos o valor inicial deste produto, fica complicado para calcularmos, mas 
podemos fazer a afirmação abaixo:

O produto valia 100% e sofreu um aumento de 20%. Logo, está valendo 120% do seu valor 
inicial.

Como vimos no tópico anterior (taxas unitárias), podemos calcular qual o fator que podemos 
utilizar para calcular o novo preço deste produto após o acréscimo.

Fator de Captalização = 120
100

 = 1,2

O Fator de capitalização é um número pelo qual devo multiplicar o preço do meu produto para 
obter como resultado final o seu novo preço, acrescido do percentual de aumento que desejo 
utilizar.

Assim, se o meu produto custava R$ 50,00, por exemplo, basta multiplicar R$ 50,00 pelo meu 
fator de capitalização (por 1,2) para conhecer seu novo preço. Nesse exemplo, será de R$ 60,00.

CALCULANDO O FATOR DE CAPITALIZAÇÃO: Basta somar 1 com a taxa unitária. Lembre-se que 
1 = 100

100
 = 100%
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COMO CALCULAR:

 • Acréscimo de 45% = 100% + 45% = 145% = 
145
100

 = 1,45

 • Acréscimo de 20% = 100% + 20% = 120% = 120
100

 = 1,2

ENTENDENDO O RESULTADO:

Para aumentar o preço do meu produto em 20%, deve-se multiplicar o preço por 1,2.

Exemplo: um produto que custa R$ 1.500,00 ao sofrer um acréscimo de 20% passará a custar 
1.500 x 1,2 (fator de capitalização para 20%) = R$ 1.800,00

COMO FAZER:

Agora é a sua vez:

Acréscimo Cálculo Fator

15%

20%

4,5%

254%

0%

63%

24,5%

6%

Fator de Descapitalização

Vamos imaginar que certo produto sofreu um desconto de 20% sobre o seu valor inicial. Qual 
novo valor deste produto?
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Claro que, se não sabemos o valor inicial deste produto, fica complicado para calcularmos, mas 
podemos fazer a afirmação abaixo:

O produto valia 100% e sofreu um desconto de 20%. Logo, está valendo 80% do seu valor inicial.

Conforme dito anteriormente, podemos calcular o fator que podemos utilizar para calcular o 
novo preço deste produto após o acréscimo.

Fator de Captalização = 80
100

 = 0,8

O Fator de descapitalização é o número pelo qual devo multiplicar o preço do meu produto 
para obter como resultado final o seu novo preço, considerando o percentual de desconto que 
desejo utilizar.

Assim, se o meu produto custava R$ 50,00, por exemplo, basta multiplicar R$ 50,00 pelo meu 
fator de descapitalização por 0,8 para conhecer seu novo preço, neste exemplo será de R$ 
40,00.

CALCULANDO O FATOR DE DESCAPITALIZAÇÃO: Basta subtrair o valor do desconto expresso 
em taxa unitária de 1, lembre-se que 1 = 100/100 = 100%

COMO CALCULAR:

 • Desconto de 45% = 100% – 45% = 55% = 
55
100

 = 0,55

 • Desconto de 20% = 100% – 20% = 80% = 
80
100

 = 0,8

ENTENDENDO O RESULTADO:

Para calcularmos um desconto no preço do meu produto de 20%, devemos multiplicar o valor 
desse produto por 0,80.

Exemplo:

Um produto que custa R$ 1.500,00 ao sofrer um desconto de 20% passará a custar 1.500 x 0,80 
(fator de descapitalização para 20%) = R$ 1.200,00

COMO FAZER:
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AGORA É A SUA VEZ: 

Desconto Cálculo Fator

15%

20%

4,5%

254%

0%

63%

24,5%

6%

Acréscimo e Desconto Sucessivos

Um tema muito comum abordado nos concursos é os acréscimos e os descontos sucessivos. 
Isso acontece pela facilidade que os candidatos tem em se confundir ao resolver uma questão 
desse tipo. O erro cometido nesse tipo de questão é básico: o de somar ou subtrair os 
percentuais, sendo que na verdade o candidato deveria multiplicar os fatores de capitalização 
e descapitalização.

Exemplo resolvido 1:

Os bancos vêm aumentando significativamente as suas tarifas de manutenção de contas. 
Estudos mostraram um aumento médio de 30% nas tarifas bancárias no 1º semestre de 2009 e 
de 20% no 2º semestre de 2009. Assim, podemos concluir que as tarifas bancárias tiveram em 
média suas tarifas aumentadas em:

a) 50%
b) 30%
c) 150%
d) 56%
e) 20%
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Ao ler esta questão, muitos candidatos se deslumbram com a facilidade e quase por impulso 
marcam como certa a alternativa “a” (a de “apressadinho”).

Ora, estamos falando de acréscimos sucessivos. Vamos considerar que a tarifa média mensal 
de manutenção de conta no início de 2009 seja de R$ 100,00, logo após um acréscimo teremos:

100,00 x 1,3 = 130,00

Agora, vamos acrescentar mais 20% referente ao aumento dado no 2º semestre de 2009:

130,00 x 1,2 = 156,00

Ou seja, as tarifas estão 56,00 mais caras que o início do ano.

Como o valor inicial das tarifas era de R$ 100,00, concluímos que elas sofreram uma alta de 
56%, e não de 50% como parecia inicialmente.

Como resolver a questão acima de uma forma mais direta:
Basta multiplicar os fatores de capitalização, como aprendemos no tópico 1.3:

• Fator de Capitalização para acréscimo de 30% = 1,3

• Fator de Capitalização para acréscimo de 20% = 1,2

   1,3 x 1,2 = 1,56

 logo, as tarifas sofreram uma alta média de: 1,56 – 1 = 0,56 = 56%

DICA: Dois aumentos sucessivos de 10% não implicam num aumento final de 20%.

COMO FAZER

Exemplo Resolvido 2:

Um produto sofreu em janeiro de 2009 um acréscimo de 20% sobre o seu valor, em fevereiro 
outro acréscimo de 40% e em março um desconto de 50%. Neste caso podemos afirmar que o 
valor do produto após a 3ª alteração em relação ao preço inicial é:

a) 10% maior
b) 10 % menor
c) Acréscimo superior a 5%
d) Desconto de 84%
e) Desconto de 16%

Resolução: 

Fator para um aumento de 20% = 100% + 20% = 
100
100

 + 
20
100

 = 1+0,2 = 1,2

Aumento de 40% = 100% + 40% = 
100
100

 + 
40
100

 = 1 + 0,4 = 1,4

Desconto de 50% = 100% - 50% = 100
100

 – 50
100

 = 1 – 0,5 = 0,5
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Assim: 1,2 x 1,4 x 0,5 = 0,84 (valor final do produto)
Como o valor inicial do produto era de 100% e 100% = 1, temos:
1 – 0,84 = 0,16

Conclui-se então que este produto sofreu um desconto de 16% sobre o seu valor inicial.
Alternativa E

Exemplo Resolvido 3:

O professor Ed perdeu 20% do seu peso de tanto “trabalhar” na véspera da prova do concurso 
público da CEF. Após este susto, começou a se alimentar melhor e acabou aumentando em 25% 
do seu peso no primeiro mês e mais 25% no segundo mês. Preocupado com o excesso de peso, 
começou a fazer um regime e praticar esporte conseguindo perder 20% do seu peso. Assim o 
peso do professor Ed em relação ao peso que tinha no início é:

a) 8% maior
b) 10% maior
c) 12% maior
d) 10% menor
e) Exatamente igual

Resolução:
Perda de 20% = 100% – 20% = 

100
100

 – 20/100 = 1 – 0,2 = 0,8

Aumento de 25% = 100% + 25% = 100
100

 + 25/100 = 1 + 0,25 = 1,25

Aumento de 25% = 100% + 25% = 100
100

 + 25/100 = 1 + 0,25 = 1,25

Perda de 20% = 100% – 20% = 100
100

 – 20/100 = 1 – 0,2 = 0,8

Assim: 0,8 x 1,25 x 1,25 x 0,8 = 1

Conclui-se então que o professor possui o mesmo peso que tinha no início.
Alternativa E

Exemplo Resolvido 4:

O mercado total de um determinado produto, em número de unidades vendidas, é dividido por 
apenas duas empresas, D e G, sendo que em 2003 a empresa D teve 80% de participação nesse 
mercado. Em 2004, o número de unidades vendidas pela empresa D foi 20% maior que em 
2003, enquanto na empresa G esse aumento foi de 40%. Assim, pode-se afirmar que em 2004 o 
mercado total desse produto cresceu, em relação a 2003:

a) 24 %
b) 28 %
c) 30 %
d) 32 %
e) 60 %
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Resolução:

Considerando o tamanho total do mercado em 2003 sendo 100%, e sabendo que ele é 
totalmente dividido entre o produto D (80%) e o produto G (20%):

2003 2004

Produto D 0,8 Aumento de 20% = 0,8 * 1,2 = 0,96

Produto G 0,2 Aumento de 40% = 0,2 * 1,4 = 0,28

TOTAL: 1 0,96 + 0,28 = 1,24

Se o tamanho total do mercado era de 1 em 2003 e passou a ser de 1,24 em 2004, houve um 
aumento de 24% de um ano para o outro.
Alternativa A

Exemplo Resolvido 5:

Ana e Lúcia são vendedoras em uma grande loja. Em maio elas tiveram exatamente o mesmo 
volume de vendas. Em junho, Ana conseguiu aumentar em 20% suas vendas, em relação a maio, 
e Lúcia, por sua vez, teve um ótimo resultado, conseguindo superar em 25% as vendas de Ana, 
em junho. Portanto, de maio para junho o volume de vendas de Lúcia teve um crescimento de:

a) 35%.
b) 45%.
c) 50%.
d) 60%.
e) 65%.

Resolução:

Como não sabemos as vendas em maio, vamos considerar as vendas individuais em 100% para 
cada vendedora. A diferença para o problema anterior é que, no anterior, estávamos tratando 
o mercado como um todo. Nesse caso, estamos calculando as vendas individuais de cada 
vendedora.

Maio Junho

Ana 1 Aumento de 20% = 1 * 1,2 = 1,2

Lúcia 1 Aumento de 25% sobre as vendas de Ana em junho = 1,2 * 1,25 = 1,5

Como as vendas de Lúcia passaram de 100% em maio para 150% em Junho (de 1 para 1,5), 
houve um aumento de 50%.
Alternativa C
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12. Um trabalhador recebeu dois aumentos sucessivos, de 20% e de 30%, sobre o seu 
salário.Desse modo, o percentual de aumento total sobre o salário inicial desse 
trabalhador foi de:
a) 30%
b) 36%
c) 50%
d) 56%
e) 66%

13. Descontos sucessivos de 20% e 30% são equivalentes a um único desconto de:
a) 25%
b)  26%
c) 44%
d) 45%
e) 50%

14. Considerando uma taxa mensal constante de 10% de inflação, o aumento de preços 
em 2 meses será de:
a) 2%
b) 4%
c) 20%
d) 21%
e) 121%
e) 25%

15. Um comerciante elevou o preço de suas mercadorias em 50% e divulgou, no dia 
seguinte uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. O desconto 
realmente concedido em relação aos preços originais foi de:
a) 40%
b) 36%
c) 32%
d) 28%
e) 25%

16. Um revendedor aumenta o preço inicial de um produto em 35% e, em seguida, resolve 
fazer uma promoção, dando um desconto de 35% sobre o novo preço. O preço final do 
produto é:
a) impossível de ser relacionado com o preço inicial.
b) superior ao preço inicial.
c) superior ao preço inicial, apenas se este for maior do que R$ 3.500,00.
d) igual ao preço inicial.
e) inferior ao preço inicial.

Gabarito: 1. * 2. * 3. B 4. D 5. D 6. D 7. E 8. A 9. D 10. A 11. D 12. D 13. C 14. D 15. E 16. E
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Geometria Plana

ÂNGULOS

Ângulo é a região de um plano concebida pelo encontro de duas semirretas que possuem uma 
origem em comum, chamada vértice do ângulo.

A unidade usual de medida de ângulo, de acordo com o sistema internacional de medidas, é o 
grau, representado pelo símbolo º, e seus submúltiplos são o minuto ’ e o segundo ”.

Temos que 1º (grau) equivale a 60’ (minutos) e 1’ equivale a 60”(segundos).

Ângulo é um dos conceitos fundamentais da matemática, ocupando lugar de destaque na 
Geometria euclidiana, ao lado de ponto, reta, plano, triângulo, quadrilátero, polígono e 
perímetro.

Tipos de ângulo

 • Ângulos Complementares: dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas é 
igual a 90º. Neste caso, cada um é o complemento do outro.

Na ilustração temos que:

0
α

β

α + β = 90º

Módulo 7
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 • Ângulos Suplementares: dois ângulos são Suplementares quando a soma de suas medidas 
é igual a 180º. Neste caso, cada um é o suplemento do outro.

Na ilustração temos que:

α

β

0

α + β = 180º

 • Ângulos Replementares: dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas é 
igual a 360°. Neste caso, cada um é o replemento do outro.

Na ilustração temos que:

α

β

α + β = 360º

Exemplo: 

1. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas sentenças abaixo:

( ) 80º e 10º são suplementares. 

( ) 30º e 70º são complementares. 

( ) 120º e 60º são suplementares. 

( ) 20º e 160º são complementares. 

( ) 140º e 40º são complementares. 

( ) 140º e 40º são suplementares.  

2. Dê a medida do ângulo que vale o dobro de seu complemento. 
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Dadas duas ou mais retas paralelas, cada reta transversal a essas retas formam ângulos opostos 
pelo vértice. 

y

y

y

y

x

x

x
x r

s

t

r/s

t é transversal

x + y = 180º e ângulos opostos 
congruentes

ângulos opostos pelo vértice são 
CONGRUENTES

a + b= 180º

Exemplos:
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Exemplo:

3. As retas r e s são interceptadas pela transversal "t", conforme a figura. O valor de x para que r e 
s sejam, paralelas é:

a) 20º
b) 26º
c) 28º
d) 30º
e) 35º

Exemplo:

4. Na figura adiante, as retas r e s são paralelas, o ângulo 1 mede 45° e o ângulo 2 mede 55°. A 
medida, em graus, do ângulo 3 é:

a) 50º
b) 55º
c) 60º
d) 80º
e) 100º
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Ângulos de um Polígono

A soma dos ângulos internos de qualquer polígono depende do número de lados (n), sendo 
usada a seguinte expressão para o cálculo:

Polígono regular e irregular

Todo polígono regular possui os lados e os ângulos com medidas iguais. Alguns exemplos de 
polígonos regulares.

Polígonos regulares

Um polígono irregular é aquele que não possui os ângulos com medidas iguais e os lados não 
possuem o mesmo tamanho.

 
Polígonos irregulares
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Diagonais de um polígono

Diagonal de um polígono é o segmento de reta que liga um vértice ao outro, passando pelo 
interior da figura. O número de diagonais de um polígono depende do número de lados (n) e 
pode ser calculado pela expressão:

 

Exemplo:

5. A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 0,25 é:

a) 60º
b) 45º
c) 36º
d) 83º
e) 51º

Exemplo:

6. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20°. Então, o número de diagonais desse 
polígono é:

a) 90º
b) 104º
c) 119º
d) 135º
e) 152º
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Exemplo:

7. Dada a figura:

Sobre as sentenças

I – O triângulo CDE é isósceles.

II – O triângulo ABE é equilátero.

III – AE é bissetriz do ângulo BÂD.

é verdade que

a) somente a I é falsa. 
b) somente a II é falsa.
c) somente a III é falsa. 
d) são todas falsas.
e) são todas verdadeiras.

Teorema de Pitágoras

DEFINIÇÃO

O teorema de Pitágoras é uma relação matemática entre os comprimentos dos lados de 
qualquer triângulo retângulo. Na geometria euclidiana, o teorema afirma que:

“Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma 
dos quadrados dos comprimentos dos catetos.”

Por definição, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, e os catetos são os dois lados que 
o formam. O enunciado anterior relaciona comprimentos, mas o teorema também pode ser 
enunciado como uma relação entre áreas:

“Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma 
das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos.”
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Para ambos os enunciados, pode-se equacionar:?

 a2 = b2 + c2

Exemplo:

Calcule o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo a seguir:

Exemplo:

Calcule o valor do cateto no triângulo retângulo a seguir:

Exemplo:

Determine x no triângulo a seguir:
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 • Triângulos Retângulos PITAGÓRICOS

Existem alguns tipos especiais de triângulos retângulos cujos lados são proporcionais a:

Questões

8. Roberto irá cercar uma parte de seu terreno para fazer um canil. Como ele 
tem um alambrado de 10 metros, decidiu aproveitar o canto murado de seu 
terreno (em ângulo reto) e fechar essa área triangular esticando todo o alambrado, 
sem sobra. Se ele utilizou 6 metros de um muro, do outro muro ele irá utilizar, em 
metros?

a) 7
b) 5
c) 8
d) 6
e) 9

9. Num triângulo ABC, retângulo em B, os catetos medem 5 cm e 12 cm. A altura relativa 
ao vértice B desse triângulo, em cm, é aproximadamente igual a:

a) 4,6
b) 1,3
c) 3,7 
d) 5,2
e) 6,3 
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10. Em um prédio do Tribunal de Justiça, há um desnível de altura entre a calçada 
frontal e a sua porta de entrada. Deseja-se substituir a escada de acesso 
existente por uma rampa. Se a escada possui 40 degraus iguais, cada um com 
altura de 12,5 cm e comprimento de 30 cm, o comprimento da rampa será de:

a) 5 m
b) 8 m
c) 10 m
d) 12 m
e) 13 m

11. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, 
percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir:

 

Qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço?

a) 8m
b) 9m
c) 10m
d) 11m
e) 12 m
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Triângulo

Triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não 
passam pelo mesmo ponto, formando três lados e três ângulos.

Para fazer o cálculo do perímetro de um triângulo basta fazer a soma da medida de todos os 
lados, a soma dos ângulos internos é sempre 180°.

Observando o triângulo podemos identificar alguns de seus elementos: 

 • A, B e C são os vértices. 
 • Os lados dos triângulos são simbolizados pelo encontro dos vértices (pontos de encontros):

 ,  ,  segmentos de retas. 
 • Os ângulos têm duas formas de representá-los: no caso do triângulo ele tem 3 lados, 

consequentemente, 3 ângulos.

Tipos de Triângulo

O triângulo pode ser classificado segundo:

A medida do seu lado.

Triângulo Equilátero: é todo triângulo que apresenta os três lados com a mesma medida. Nesse 
caso dizemos que os três lados são congruentes.

Triângulo Isósceles: é todo triângulo que apresenta dois lados com a mesma medida, ou seja, 
dois lados de tamanhos iguais.
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Triângulo Escaleno: é todo triângulo que apresenta os três lados com medidas diferentes, ou 
seja, três lados de tamanhos diferentes.

A medida de seus ângulos

Triângulo acutângulo: é todo triângulo que apresenta os três ângulos internos menores que 
90º, ou seja, os três ângulos internos são agudos.

Triângulo obtusângulo: é todo triângulo que apresenta um ângulo interno maior que 90º, ou 
seja, que possui um ângulo obtuso.
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Triângulo retângulo: é todo triângulo que apresenta um ângulo interno reto, ou seja, que 
possui um ângulo medindo 90º.

TRIÂNGULO RETÂNGULO

Triângulos Retângulos PITAGÓRICOS

Existem alguns tipos especiais de triângulos retângulos cujos lados são proporcionais a:

Exemplo:

Determine x no triângulo abaixo:
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Exemplo:

Num triângulo ABC, retângulo em B, os catetos medem 5 cm e 12 cm. A altura relativa ao vértice 
B desse triângulo, em cm, é aproximadamente igual a:

a) 4,6
b) 1,3
c) 3,7 
d) 5,2
e) 5,9

Exemplo:

Na figura abaixo, ABD e BCD são triângulos retângulos isósceles. Se AD = 4, qual é o comprimento 
de DC?

a) 4 2 
b) 6
c) 7
d) 8
e) 8 2 

Exemplo:

Calcule o valor de x.
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Calculo da área do Triângulo

A área de um triângulo é a metade do produto da medida da sua altura pela medida da sua 
base. Assim, a área do triângulo pode ser calculada pela fórmula:

 onde h é a altura do triângulo, b a medida da base.

Questões

12. Determinar a área do triângulo a seguir considerando que a sua base mede 
23 metros e a altura 12 metros.
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Exemplo:

A área do triângulo sombreado da figura abaixo é:

a) 13,5
b) 9 10 
c) 10,5
d) 21
e) 10,5 10 

Exemplo:

Calcule a área do triangulo retângulo abaixo.

Trigonometria no Triângulo Retângulo

Definição 

Trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distâncias 
envolvendo triângulos retângulos. Na antiguidade, matemáticos utilizavam o conhecimento 
adquirido em trigonometria para realizar cálculos ligados à astronomia, determinando a 
distância, quase que precisa, entre a Terra e os demais astros do sistema solar. Há muito tempo, 
medições eram realizadas de formas indiretas, usando as estrelas e corpos celestes para 
orientação, principalmente na navegação.
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Com o estudo das relações métricas no triângulo retângulo, estas medidas se tornaram mais 
eficientes, mais precisas, tornando viáveis os cálculos outrora impossíveis. 

Composição do Triângulo Retângulo

Catetos: correspondem aos lados que compõem o ângulo reto, formada por dois catetos: 
adjacente e oposto.

Hipotenusa: lado oposto ao ângulo reto considerado o maior lado do triângulo retângulo.

Relações Trigonométricas

 • Seno de x é a razão entre o comprimento do cateto oposto ao ângulo x  e o comprimento 
da hipotenusa do triângulo. 

 • Cosseno de x é a razão entre o comprimento do cateto adjacente ao ângulo x e o 
comprimento da hipotenusa do triângulo.

 • Tangente de x é a razão entre os comprimentos do cateto oposto e do cateto adjacente ao 
ângulo x . 
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Principais Ângulos

0o 30o 45o 60o 90o

Seno

Cos

Tan

Casos especiais de Triângulos Retângulos

Caso : “Coisa” , “2Coisa” e “Coisa √3”

Caso : Triangulo Retângulo Isósceles

Exemplo: Num triângulo retângulo a hipotenusa mede 8cm, e um dos ângulos internos possui 
30°. Qual o valor dos catetos oposto (x) e adjacente (y) desse triângulo?
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Exemplo: Determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo 
abaixo. 

Exemplo: Sabendo que sen α =
1
2

 , determine o valor de x no triângulo retângulo abaixo:

Exemplo: Considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas a e b 
indicadas.
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Exemplo: Sabe-se que, em um triângulo retângulo isósceles, cada lado congruente mede 30 
cm. Determine a medida da hipotenusa desse triângulo.

Exemplo: Nos triângulos das figuras abaixo, calcule tg Â, tg Ê, tg Ô:

Exemplo: Encontre os valores de x e y nos triângulos retângulos abaixo.
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Exemplo: No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas 
(Use: sen 65° = 0,91; cos 65° = 0,42  ; tg 65° = 2,14)

Exemplo: Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, afasta-
se, horizontalmente, 80 m do pé da encosta e visualiza o topo sob um ângulo de 60° com o 
plano horizontal. A altura da encosta, em metros, é:

a) 160

b) 40√3

c) 80√3

d) 40√2

e) 80 3

3

Exemplo: Uma escada de 2m de comprimento está apoiada no chão e em uma parede vertical. 
Se a escada faz 30° com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é de:

a) 0,5 m
b) 1 m
c) 1,5 m
d) 1,7 m
e) 2 m

QUADRILÁTEROS 

Um quadrilátero é um polígono de quatro lados. Em geral, um quadrilátero será uma figura 
geométrica limitada por quatro lados, todos diferentes e que formam entre si quatro ângulos 
internos também diferentes. 

Em qualquer caso, a soma dos valores dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360°.
Algumas Propriedades dos quadriláteros:

1. A soma dos seus ângulos internos é 360º.
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2. A soma dos seus ângulos externos é 360º.

 

3. Todos os quadriláteros apresentam 2 diagonais.

Exemplo: Determine a medida dos ângulos indicados:

       

Classificação dos Quadriláteros:

Os quadriláteros classificam-se em  paralelogramos e trapézios.
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Paralelogramos 

São quadriláteros de lados opostos paralelos. 

Exemplos:

Retângulo – Paralelogramo em que todos os ângulos são retos. O retângulo cujos lados são 
congruentes chama-se quadrado.

Quadrado – Retângulo cujos lados tem medidas iguais.

Losango, paralelogramo.

Exemplo: Observe os paralelogramos e, considerando as propriedades estudadas, determine:  

a) MN e NP       b) x e y

Exemplo: Encontre os valores de x e de y:

a) ABCD é um losango      b) ABCD é um retângulo
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Trapézios 

Quadrilátero que tem dois e só dois lados opostos paralelos. 

Exemplos:

Trapézio Escaleno: tem todos os lados de medidas distintas. 

Trapézio Retângulo – Trapézio que tem dois ângulos retos.

Trapézio Isósceles – Trapézio que tem os lados não paralelos com a mesma medida.

Exemplo:

A figura abaixo é um trapézio isósceles, onde a, b, c representam medidas dos ângulos internos 
desse trapézio. Determine a medida de a, b, c.

Principais Quadriláteros

1. Trapézio
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Características: 

Apresenta 2 lados paralelos apenas.

Exemplos: Calcule o valor de x e de y nos trapézios abaixo:

2. Paralelogramo

Características: 

Lados paralelos congruentes, ângulos opostos congruentes.

3. Losango
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Características: 

Lados paralelos congruentes, todos os lados de mesma medida, ângulos opostos congruentes, 
diagonais cortam-se nos seus pontos médios e são proporcionais entre si.

3. Retângulo

Características: 

Todos os ângulos internos são retos, lados paralelos congruentes, diagonais de mesma medida 
e que se cortam nos seus pontos médios.

4. Quadrado

Características: 

Todos os ângulos internos são retos, lados paralelos congruentes, todos os lados de mesma 
medida, diagonais de mesma medida, perpendiculares entre si e que se cortam nos seus pontos 
médios.
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Questões

13. A área da sala representada na figura é:

a) 15 m2

b) 17 m2

c) 19 m2

d) 20 m2

14. Na figura, ABCD é um quadrado e DCE é um triângulo equilátero. A medida do ângulo 
AED, em graus, é:

a) 30
b) 49
c) 60
d) 75
e) 90
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FIGURAS CIRCULARES

Definição

Os estudos relacionados à Geometria são responsáveis pela análise das formas encontradas 
na natureza. Tais estudos formulam expressões matemáticas capazes de calcular o perímetro, 
a área, o volume e outras partes dos objetos. Duas figuras importantes são o círculo e a 
circunferência. Mas qual a diferença entre as duas formas? 

De acordo com a Geometria Euclidiana, circunferência é o espaço geométrico de uma região 
circular que compreende todos os pontos de um plano, localizados a uma determinada 
distância, denominada raio, de um ponto chamado centro. Podemos definir o círculo como a 
região interna da circunferência. A circunferência limita o círculo, observe a ilustração a seguir:

A circunferência e o círculo possuem um elemento denominado diâmetro, que constitui em um 
segmento que passa pelo centro da figura. Outro segmento importante pertencente às duas 
figuras é o raio, que corresponde à metade do diâmetro. Observe a figura:



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Dudan

www.acasadoconcurseiro.com.br 303

E o famoso valor π ?

Há duas interpretações distintas quanto ao valor do π:

Como constante matemática,costumamos definir PI como sendo a razão entre a circunferência 
e o diâmetro de um círculo, ou seja vale aproximadamente 3,14.

Agora quando trabalhamos com ângulos, temos a seguinte relação:

π rad = 180°

PRINCIPAIS FÓRMULAS

1 – CÍRCULO / CIRCUNFERÊNCIA

Exemplo: Calcule o valor da área e do perímetro dos círculos abaixo:
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2 – SETOR CIRCULAR

Exemplo: Calcule o perímetro e a área de um setor circular cujo ângulo central vale 2
3

π  rad.

3 – COROA CIRCULAR
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Exemplo: Determine a área da coroa circular da figura a seguir, considerando o raio da 
circunferência maior igual a 10 metros e raio da circunferência menor igual a 8 metros.

EXERCÍCIOS:

15. Carlos vai pintar uma circunferência cujo comprimento 31,4 metros. Considerando 
π = 3,14, o total de tinta, em m³, que Carlos precisa para pintar, sem que haja 
desperdício, essa circunferência é igual a:

a) 42,39 
b) 59,12 
c) 64,78
d) 78,50
e) 85,63

16. Na figura abaixo, o comprimento da circunferência é 36 e α = 25°. O comprimento 
do arco é:

a) 1 
b) 1,5 
c) 2,5 
d) 3 
e) 3,5
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17. A área de um setor circular de 210° e raio 3 cm é:

a) 9

2

π

b) 15

4

π

c) 8π

d) 21

4

π

e) 6 π

Comprimento ou Perímetro

Um exemplo claro do uso do conhecimento matemático nessas simples situações é quando 
precisamos saber o tamanho de certas coisas, logo sabemos que essas medidas que procuramos 
correspondem também ao uso das unidades de medida correspondentes. Um terreno por 
exemplo, além da área que possui, também possui medidas laterais independente da natureza 
que é formado esse terreno - quadrado, retângulo, trapézio, etc . 

Se tratarmos de um terreno retangular com dimensões laterais de 12m e 25m, sabemos que 
sua área é 300m2. Isso significa que se quisermos calçar o terreno devemos comprar o material 
necessário para 300m², mas por outro lado se falarmos por exemplo, em cercar esse mesmo 
local, falaremos em perímetro.

O perímetro de um determinado lugar é a soma das medidas de seus lados. Pegando as 
dimensões do terreno citado acima temos: 12 m e 25m. Somando a medida de seus lados 
temos que o perímetro do terreno é igual a 74m (12m + 25m + 12m + 25m).

Se necessitarmos obter o perímetro de uma figura geométrica qualquer por exemplo, devemos 
observar primeiro a natureza da figura, ou seja, quantos lados possui: pentágono 5 lados, 
eneágono 9 lados, triângulo 3 lados, e depois realizar a soma das medidas de todos os lados 
para achar o perímetro.

Sendo assim, o perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, a soma 
de todos os lados de uma figura geométrica.

Imagine a seguinte situação: Um fazendeiro quer descobrir quantos metros de arame serão 
gastos para cercar um terreno de pastagem com formato retangular. Como ele deveria proceder 
para chegar a uma conclusão? De maneira bem intuitiva, concluímos que ele precisa determinar 
as medidas de cada lado do terreno e então, somá-las, obtendo o quanto seria gasto. A esse 
procedimento damos o nome de perímetro. 

O perímetro de uma figura é representado por 2p apenas por convenção.
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Exemplo: Um fazendeiro pretende cercar um terreno retangular de 120 m de comprimento 
por 90 m de largura. Sabe-se que a cerca terá 5 fios de arame. Quantos metros de arame serão 
necessários para fazer a cerca? Se o metro de arame custa R$ 15,00, qual será o valor total 
gasto pelo fazendeiro?

Solução: Imagine que a cerca terá somente um fio de arame. O total de arame gasto para 
contornar todo o terreno será igual à medida do perímetro da figura. Como a cerca terá 5 fios 
de arame, o total gasto será 5 vezes o valor do perímetro. 

Cálculo do perímetro:

2p = 120m + 90m + 120m + 90m = 420 m

Total de arame gasto:

5.420 = 2100m de arame para fazer a cerca.

Como cada metro de arame custa R$ 15,00, o gasto total com a cerca será de:

2100.15 = R$ 31. 500,00.

Principais Figuras

1. Triângulo Retângulo

Exemplo: Calcule o perímetro da figura a seguir.
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2. Triângulo Equilátero

Exemplo: Calcule o perímetro da figura abaixo:

3. Quadrado

Exemplo: Calcule o perímetro da figura a seguir:
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4. Retângulo

Exemplo: Calcule o perímetro da figura abaixo:

5.  Losango
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Exemplo: Calcule o perímetro da figura abaixo:

6. Círculo

Exemplo: Calcule o perímetro da figura abaixo:

Questões

18. Roberto irá cercar uma parte de seu terreno para fazer um canil. Como ele 
tem um alambrado de 10 metros, decidiu aproveitar o canto murado de seu terreno 
(em ângulo reto) e fechar essa área triangular esticando todo o alambrado, sem 
sobra. Se ele utilizou 6 metros de um muro, do outro muro ele irá utilizar, em metros,

a) 7
b) 5
c) 8
d) 6
e) 9
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 19. Para fazer um cercado para ratos, em um laboratório, dispõe-se de 12 metros 
de tela de arame. Para um dos lados, será aproveitada a parede do fundo da 
sala, de modo a fazer o cercado com um formato retangular, usando os 12 
metros de tela para formar os outros três lados do retângulo.
Se a parede a ser usada tem 4 metros, qual será a área do cercado?

a) 28m2

b) 24m2

c) 20m2

d) 16m2

e) 12m2

20. Deseja-se traçar um retângulo com perímetro de 28 cm e com a maior área possível. O 
valor dessa área será de:

a) 14 cm2

b) 21 cm2

c) 49 cm2

d) 56 cm2

e) 70 cm2

21. Analise as afirmações a seguir, relativas ao retângulo representado abaixo cujo 
perímetro mede 158 cm.

I – A área desse retângulo é igual a 13,50 m2.
II – A área desse retângulo é menor do que 1 m2.
III – O lado menor desse retângulo mede 50 cm.

Quais são verdadeiras?

a) Apenas a I
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) Apenas a I e a III
e) Apenas a II e a III
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Área

Definição

O cálculo de área é uma atividade cotidiana na vida de todos nós. Sempre nos vemos envolvidos 
em alguma situação em que há a necessidade de se calcular a área de uma forma geométrica 
plana. Seja na aquisição de um terreno, na reforma de um imóvel ou na busca de reduzir custos 
com embalagens, o uso do conhecimento de cálculo de áreas se faz presente. É uma atividade 
muito simples, mas às vezes deixamos algumas questões passarem despercebidas. 

Área é um conceito matemático que pode ser definida como quantidade de espaço 
bidimensional, ou seja, de superfície.

Existem várias unidades de medida de área, sendo a mais utilizada o metro quadrado (m2) e 
os seus múltiplos e sub-múltiplos.

Para não haver erro , lembre-se: “Área é o que eu posso pintar”.

Fórmulas mais importantes

1. Triangulo Qualquer

Exemplo:
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2. Triângulo Retângulo

Exemplo:

3. Triângulo Equilátero

Exemplo:
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4. Quadrado

Exemplo: 

 

5. Retângulo

Exemplo:
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6. Losango

Exemplo:

7. Paralelogramo

Exemplo: 
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8. Trapézio

Exemplo:

9. Círculo

Exemplo
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Curiosidades

Primeiro, faremos um exemplo conhecendo as medidas do retângulo, depois faremos a 
generalização.

Exemplo 1. Considere o retângulo abaixo:

Sua área será de:

A1 = 10 x 3 = 30 cm2

Agora, vamos duplicar as medidas dos lados.

A área desse novo retângulo será de:

A2 = 20 x 6 = 120 cm2

Observe que ao dobrar as medidas dos lados do retângulo sua área mais que dobrou, na 
verdade quadruplicou.
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Questões
22. Uma praça ocupa uma área retangular com 60 m de comprimento e 36,5 m 

de largura. Nessa praça, há 4 canteiros iguais, e cada um ocupa 128,3 m². 
Qual é a área, em m², da praça não ocupada pelos canteiros?
a) 1.676,8
b) 1.683,2
c) 1.933,4
d) 2.061,7
e) 2.483,2

23. A área do quadrado sombreado:

a) 36
b) 40
c) 48
d) 50
e) 60

24. No quadrilátero RAMP, o ângulo R é reto, e os lados PR e RA medem, 
respectivamente, 6 cm e 16 cm.

Se a área de RAMP é 105 cm2 , qual é, em cm2 , a área do triângulo PAM?

a) 47
b) 53
c) 57
d) 63
e) 67
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 25. No desenho abaixo, uma cruz é formada por cinco quadrados de lado 1 
justapostos.

A área do quadrado ABCD é:

a) 4 
b) 5
c) 6 
d) 7 
e) 8

26. Se a área da região destacada na figura corresponde a 30% da área do terreno, então a 
medida x vale:

a) 15 m
b) 12 m
c) 10 m
d) 6 m
e) 3 m
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 27. Sabendo-se que todos os ângulos dos vértices do terreno ilustrado na figura 
acima medem 90o e que o metro quadrado do terreno custa R$ 120,00, é 
correto afirmar que o preço desse terreno é:

a) superior a R$ 9.900,00 e inferior a R$ 10.100,00.
b) superior a R$ 10.100,00.
c) inferior a R$ 9.500,00.
d) superior a R$ 9.500,00 e inferior a R$ 9.700,00.
e) superior a R$ 9.700,00 e inferior a R$ 9.900,00.

28. Seja o octógono EFGHIJKL inscrito num quadrado de 12cm de lado, conforme mostra 
a figura a seguir. Se cada lado do quadrado está dividido pelos pontos assinalados em 
segmentos congruentes entre si, então a área do octógono, em centímetros quadrados, 
é:

a) 98 
b) 102 
c) 108 
d) 112 
e) 120 
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 29. A área do polígono da figura é 30. O lado x mede.

a) 15
6

b) 3

c) 4

d) 5

e) 17 

Gabarito: 1. V F V F F V 2. 60⁰  3. B 4. E 5. E 6. D 7. E 8. C 9. A 10. E 11. E 12. * 13. D 14. D 15. D  
16. C 17. D 18. E 19. D 20. C 21. B 22. A 23. D 24. C 25. B 26. D 27. D 28. D 29. D
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Geometria Espacial

CUBO OU HEXAEDRO REGULAR

Definição

Um hexaedro é um poliedro com 6 faces, um paralelepípedo retângulo com todas as arestas 
congruentes ( a= b = c).

Exemplo: 

1. O número que expressa a área total de um cubo, em cm², é o mesmo que expressa seu volume, 
em cm³. Qual o comprimento, em cm, de cada uma das arestas desse cubo?

a) 9
b) 6
c) 4
d) 2
e) 1

Módulo 8



 

www.acasadoconcurseiro.com.br324

2. Considere um cubo de aresta 10 e um segmento que une o ponto P, centro de uma das faces do 
cubo, ao ponto Q, vértice do cubo, como indicado na figura abaixo. A medida do segmento PQ 
é:

a) 10
b) 5 6
c) 12
d) 6 5
e) 15

3. A área total de um cubo é 54 cm². A medida da diagonal desse cubo é: 

a) 3
b) 6 
c) 3 2
d) 3 3
e) 9

4. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. A medida de sua diagonal, em centímetros, é:

a) 0,8 3

b) 6

c) 60 

d) 60 3

e) 900 3

5. A soma das arestas de um cubo é 84 cm, então o volume desse cubo é, em cm³.

a) 125
b) 216
c) 343
d) 512
e) 729

6. Dobrando-se a planificação abaixo, reconstruímos o cubo que a originou.

A letra que fica na face oposta à que tem um X é: 

a) V
b) O
c) B
d) K
e) C
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PARALELEPÍPEDO RETO-RETÂNGULO

Definição

Todo prisma cujas bases são paralelogramos recebe o nome de paralelepípedo. Um 
paralelepípedo tem seis faces, sendo que duas são idênticas e paralelas entre si. Os 
paralelepípedos podem ser retos ou oblíquos.

Exemplo: 

7. Um caminhão tem carroceria com 3,40 metros de comprimento, 2,50 metros de largura e 1,20 
metros de altura. Quantas viagens devem-se fazer, no mínimo, para transportar 336 metros 
cúbicos de arroz?

a) 24
b) 29
c) 30
d) 32
e) 33

8. Uma piscina retangular de 10,0m x 15,0m e fundo horizontal está com água até a altura de 
1,5m. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote para cada 
4500 litros. O número de pacotes a serem usados é:

a) 45
b) 50
c) 55
d) 60
e) 75
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9. Deseja-se elevar em 20cm o nível de água da piscina de um clube. A piscina é retangular, com 
20m de comprimento e 10m de largura. A quantidade de litros de água a ser acrescentada é:

a) 4.000
b) 8.000
c) 20.000
d) 40.000
e) 80.000

10. Observe o bloco retangular da figura 1, de vidro totalmente fechado com água dentro. 
Virando-o, como mostra a figura 2, podemos afirmar que o valor de x é:

a) 12 cm
b) 11 cm
c) 10 cm
d) 5 cm
e) 6 cm

11. Uma caixa-d'água, com a forma de um paralelepípedo retângulo, tem capacidade para 1.000 
litros. Qual é a capacidade de outra caixa, semelhante à primeira, cujas medidas das arestas são 
20% maiores?

a) 1.728 litros
b) 1.800 litros
c) 1.836 litros
d) 1.900 litros
e) 1.948 litros
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PRISMAS

Definição

Um prisma é um poliedro com duas faces congruentes e paralelas (bases) e cujas demais faces 
(faces laterais) são paralelogramos. Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas 
bases. Por exemplo, se temos pentágonos nas bases, teremos um prisma pentagonal. O prisma 
pode ser classificado em reto quando suas arestas laterais são perpendiculares às bases, e 
oblíquo quando não são.

Exemplo: 

12. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. O volume deste sólido é .
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a) 20 3
b)  75
c)  50 3
d)  100
e)  100 3

13. Na figura a seguir tem-se o prisma reto ABCDEF, no qual DE = 6cm, EF = 8cm e DE é perpendicular 
a EF.

Se o volume desse prisma é 120cm³, a sua área total, em centímetros quadrados, é:

a) 144
b) 156
c) 160
d) 168
e) 172

14. Uma piscina tem a forma de um prisma reto, cuja base é um retângulo de dimensões 15m e 
10m. A quantidade necessária de litros de água para que o nível de água da piscina suba 10cm 
é:

a) 0,15 L
b 1,5 L
c) 150 L
d) 1.500 L
e) 15.000 L

15. Uma piscina tem a forma de um prisma reto. A figura mostra a base do prisma, que corresponde 
a uma parede lateral da mesma. A superfície da parte de cima da piscina é formada por um 
retângulo de 6m por 3m. Para enchê-la totalmente, são necessários _____ de água.

a) 9 m³
b) 18 m³
c) 27 m³
d) 36 m³
e) 54 m³
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16. Um prisma de base quadrangular possui volume igual a 192 cm³. A sua altura, sabendo que ela 
corresponde ao triplo da medida da aresta da base, vale.

a) 3cm.
b) 4cm.
c) 6 cm.
d) 9 cm.
e) 12cm.

Cilindro

Definição

Na teoria, um cilindro é o objeto tridimensional gerado pela superfície de revolução de um 
retângulo em torno de um de seus lados. Por isso também é chamado de Cilindro de Revolução.

De maneira mais prática, o cilindro é um corpo alongado e de aspecto redondo, com o mesmo 
diâmetro ao longo de todo o comprimento.

Há também a possibilidade do cilindro circular ser chamado de cilindro equilátero. Tal 
denominação ocorre quando a sua altura, também chamada de geratriz, equivale ao diâmetro 
da base.
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Exemplo: 

17. O volume de um cilindro circular reto é 160π m³. Se o raio da base desse sólido mede 4 m, a 
altura mede: 

a) 80 dm
b) 90 dm
c) 100 dm
d) 110 dm
e) 120 dm

18. A área lateral e o volume do cilindro equilátero de altura 6 cm, respectivamente, valem.

a) 36π cm² e 54π cm³ 
b) 36π  cm² e 36π cm³
c) 54π  cm² e 54π cm³
d) 54π  cm² e 36π cm³
e) 36π  cm² e 72π cm³

19. Um reservatório em formato cilíndrico possui 6 metros de altura e raio da base igual a 2 metros. 
A capacidade desse reservatório em litros vale.

a) 51360 
b) 63728
c) 75360
d) 87965
e) 97345

20. Um tanque subterrâneo, que tem o formato de um cilindro circular reto na posição vertical, 
está completamente cheio com 30 m³ de água e 42 m³ de petróleo. Considerando que a altura 
do tanque é de 12 metros, a altura da camada de petróleo é:

a) 5m
b) 6m
c) 7m
d) 8m
e) 9m
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21. Se 20% do volume de um cilindro de raio 2 é 24π . A altura desse cilindro é:

a) 30
b) 15
c) 20
d) 6
e) 12

CONE

Definição

O cone de revolução é gerado pela revolução de um triângulo retângulo, em torno de um dos 
catetos do cone, ou eixos de revolução, dando uma volta completa.

O cateto em torno do qual roda o triângulo é o eixo do cone que é perpendicular à superfície 
gerada pelo outro cateto e que é a base do cone. Neste caso, a hipotenusa gera a superfície 
lateral e recebe, por isso, o nome de geratriz.

O cone de revolução é limitado por uma face plana, que é um círculo, à qual chamamos base 
do cone; e uma superfície curva, a superfície lateral, que tem um ponto notável ao qual se dá o 
nome de vértice do cone.

O vértice do cone está a igual distância de todos os pontos da circunferência da base.
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Exemplo:

22. Calcule o volume do cone de diâmetro da base 6 m e geratriz 5 m.

23. Determine a medida do raio do cone equilátero de volume 9π 3 .

24. Fazendo a rotação do triângulo ABC da figura a seguir em torno da reta r. Desta forma, o sólido 
obtido tem volume: 

a) 48 π
b) 144 π
c) 108 π
d) 72 π 
e) 36 π

 25. Um cone circular reto tem altura de 8 cm e raio da base medindo 6 cm. Qual é, em centímetros 
quadrados, sua área lateral?

a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 
e) 60 
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26. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber a altura 
que deverá instalar a luminária ilustrada na figura.

Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 m², considerando 
π ≅ 3,14, a altura h será igual a: 

a) 3 m 
b) 4 m
c) 5 m
d) 9 m
e) 16 m

ESFERA

Definição

A esfera pode ser definida como "um sólido geométrico formado por uma superfície curva 
contínua cujos pontos estão equidistantes de um outro fixo e interior chamado centro"; ou 
seja, é uma superfície fechada de tal forma que todos os pontos dela estão à mesma distância 
de seu centro, ou ainda, de qualquer ponto de vista de sua superfície, a distância ao centro é 
a mesma. A esfera pode ser obtida através do movimento de rotação de um semicírculo em 
torno de seu diâmetro.
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Exemplo:

27. Calcule o volume da esfera de diâmetro 6 m.

28. O número que expressa o volume de uma esfera é o mesmo número que expressa a sua área. 
Calcule a medida do diâmetro desse sólido.

29. Uma secção feita numa esfera por um plano alfa é um círculo de perímetro 2 π cm. A distância 
do centro da esfera ao plano alfa é 2 raiz de 2 cm. A medida r do raio da esfera é?

a) 1 cm
b)  2 cm
c)  3 cm
d)  4 cm 
e)  5 cm

30. Uma esfera é cortada ao meio criando dois hemisférios idênticos de raio 4 cm.

A área de um deles vale:

a) 16 π
b) 24 π.
c) 32 π.
d) 48 π.
e) 64 π

31. O volume de uma esfera A é 
1
8

 do volume de uma esfera B. Se o raio da esfera B mede 10, então 
o raio da esfera A mede:

a) 5 
b) 4
c) 2,5 
d) 2 
e) 1,25
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VOLUME

DEFINIÇÃO

As medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades 
de sólidos. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade 
que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com o metro 
linear (comprimento) e com o metro quadrado (comprimento x largura), associamos o metro 
cúbico a três dimensões: altura x comprimento x largura.

O volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. Volume tem unidades 
de tamanho cúbicos (por exemplo, cm³, m³, dm³, etc.).

Observe a tabela e os métodos de transformação de unidades de volume:

Exemplos:

Transformar 12km3 em m3 = 12 x 1000 x 1000 x 1000 = 12 000 000 000 m3

Transformar 2m3 em cm3 = 2 x 1000 x 1000 = 2 000 000 cm3

Transformar 1000cm3  em m3  = 1000: 1000 : 1000 = 0,001 m3 

Transformar 5000dm3  em m3  = 5000 : 1000 = 5 m3 

Ainda devemos lembrar que :

1m3 ----- 1000 litros

1 m3 ----- 1 litro

1 m3 ----- 1 ml

Podemos encontrar o volume de todos os sólidos geométricos. O volume corresponde à 
“capacidade” desse sólido. Tente imaginar alguns sólidos geométricos, é possível preenchê-lo 
com algum material, como a água? Se existe essa possibilidade, podemos realizar o cálculo do 
volume desses objetos.

Para a grande maioria dos sólidos abordados em questões de concursos públicos, o cálculo do 
volume será feito usando uma fórmula clássica.

Calcularemos a área de sua base para, em seguida, multiplicá-la pela sua altura.
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A área da base dependerá de que figura da geometria plana serve de base ao prisma.

Sendo assim:

V = (área da base) . altura

Essa “ideia” serve para os seguintes sólidos abaixo:

1. Cubo 

Volume = Ab .H = a² .a = a³

Exemplo: Calcule o volume, em litros , de um cubo de aresta 3m.

 

2.  Paralelepípedo

Volume = AB. H = ab.c = abc
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Exemplo: Calcule o volume de um paralelepípedo de medidas 2, 3 e 4 m.

 

3. Prisma qualquer

Um prima é um poliedro que possui uma base inferior e uma base superior. Essas bases são 
paralelas e congruentes, isto é, possuem as mesmas formas e dimensões, e não se interceptam. 

Usaremos a mesma ideia: 

Vol = Ab. H , mas o calculo da área da base será feita separadamente, dependendo da base.

Exemplo: Calcule o volume do prisma abaixo:
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4. Cilindro

Usaremos a mesma ideia.

 

Vol = AB . H = πR² .H

Lembrando que no caso do cilindro reto a geratriz serve como altura.

Exemplo:

Calcule o volume do cilindro cuja base tem diâmetro 12 m e a altura vale 4m.

 

Casos Especiais

Há casos em que teremos que usar a mesma ideia de volume porem deveremos dividir o 
resultado por “3” .Esses casos ocorrem nas pirâmides e cones.
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5. Cone

Assim Vol =  V = πR².H
3  

Exemplo: Calcule o volume , em ml, de um cone com geratriz 5cm e raio da base 3cm.

6. Pirâmides

Usaremos a mesma estratégia do cone mas com atenção especial ao cálculo da área da base , 
pois assim como nos prismas, dependerá da figura plana que serve de base desse sólido.

Assim: 

Vol = 
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Exemplo: Uma pirâmide quadrangular tem aresta da base medindo 5 cm e altura 4, qual o 
volume desse sólido?

7. Esfera

Caso mais particular ainda, seu volume será calculado por uma fórmula específica:

Exemplo: Calcule o volume de uma esfera de diâmetro 10 m
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Questões
32. O volume de um cilindro circular reto é 160 π m³. Se o raio da base desse 

sólido mede 4 m, a altura mede:

a) 80 dm
b) 90 dm
c) 100 dm
d) 110 dm
e) 120 dm

33. Uma caixa d’água tem a forma de um cilindro reto. A base é um círculo de 2m de 
diâmetro e a altura é de 1,5m. Dentre as opções abaixo, indique aquela que mais se 
aproxima da capacidade de armazenamento de caixa, em litros.

a) 1000
b) 2000
c) 3500
d) 4700
e) 5500

34. Um tanque com a forma de um paralelepípedo retangular tem as seguintes medidas 
internas: base medindo 3 m x 2 m e altura de 4 m. O tanque inicialmente está vazio. 
Após serem despejados 15.000 litros de água nesse tanque, a altura que a água 
atingirá, em m, será de:

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

35. Uma piscina retangular de 10,0m x 15,0m e fundo horizontal está com água até a altura 
de 1,5m. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote 
para cada 4500 litros. O número de pacotes a serem usados é:

a) 45
b) 50
c) 55
d) 60
e) 75

Gabarito: 1. B 2. B 3. D 4. D 5. C 6. B 7. E 8. B 9. D 10. A 11. A 12. B 13. D 14. E 15. C 16. E  
17. C 18. A 19. C 20. C 21. A 22. 12 π 23. 3 24. A 25. E 26. B 27. * 28. * 29. C 30. D 31. A 32. C  
33. D 34. C 35. B
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Matrizes e Determinantes

Matrizes

Uma matriz m x n é um quadro de elementos dispostos em m linhas e n colunas.

Os valores de m e n são sempre positivos e inteiros.

M= 4 9
8 6

10
5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  → M é uma matriz 2 x 3.

Cada elemento da matriz é indicado por aij, onde “i” refere-se à linha e “j” refere-se à coluna na 
qual o elemento se encaixa. Na matriz acima, temos:

a11 = 4    a21 = 8

a12 = 9   a22 = 6

a13 = 10  a23 = 5

Elementos 

Módulo 9
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Exemplo:

1. Determine a matriz A = (aij) 2 x 2 em que aij = i + j, se i = j e i – j, se i ≠ j.

2. Multiplique os elementos da diagonal principal da matriz M quadrada de ordem 3 x 3 onde: 

aij =
i+ j, se
0, se

i≠ j
i= j

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

Tipos de Matrizes
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3. Determine as matrizes oposta e transposta das matrizes abaixo:

a) 1 2
3 4

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥    b) −4 2

3 1
5
7

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥    c) −4 2 1⎡

⎣
⎤
⎦

4. Calcule x e y para que a matriz 
1 2 3
x 4 −1
y −1 2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 seja simétrica.

5. Seja A a matriz A = (aij)2x3 cuja lei de formação é dada abaixo. É correto afirmar que:

aij =
3i+ j, se
2i−3j, se

i≠ j
i= j

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎫
⎬
⎪

⎭⎪

a) A =
−1
6
2

−5
7
9

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

b) A =
−1
−5
6

7
2
9

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

c) A = −1 7
6 2

5
9

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

d) A = −1 5
7 −2

6
9

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

e) A = −1 7
−6 −2

−5
9

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥
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6. Sendo as matrizes A = (aij) e B = (bij), quadradas de ordem 2 com aij = i² – j2 e bij = -i² + j², o valor 
de A - B é:

a) 0 0
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

b) 0 −6
6 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

c) 0 −6
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  

d) 0 6
−6 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

e) 6 0
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

OPERAÇÕES BÁSICAS COM MATRIZES

Igualdade de matrizes

Duas matrizes, A e B, serão iguais se forem do mesmo tipo e se os elementos correspondentes 
forem iguais. 

Exemplo: 

Determine x e y para que as matrizes A e B sejam iguais.

A = 3 1+ x
2− y 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

  
B= 2 4

1 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

   

Solução:

1+ x = 4
2− y =1

→ x = 3
y =1

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

Adição e subtração de matrizes

Dadas duas matrizes de mesmo tipo, A e B, denomina-se matriz soma (A+B) a matriz obtida 
adicionando-se os elementos correspondentes de A e B. O mesmo ocorre para a subtração.

Gabarito: 1. 2 −1
1 4

⎡
⎣

⎤
⎦ 2. Zero 3. Oposta: −A = −1 −2

−3 −4
⎡
⎣

⎤
⎦ − B = 4 −2 −5

−3 −1 −7

⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

− C = +4 −2 −1⎡⎣ ⎤⎦  

Transposta: At = 1 3
2 4

⎡
⎣

⎤
⎦ B

t
=

−4
2
5

3
1
7

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ C

t
=

−4
2
1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥   4.

1 x y
2 4 −1
3 −1 2

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

x = 2
y = 3

 5. D 6. B
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Exemplo: 

Dadas as matrizes A e B determine A + B.

A = −10 1
2 3

4 6
2 8

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

  
B= 1 8

0 6
4 −1
6 −3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

A+B= −10+1 1+8
2+0 3+6

4+ 4 6−1
2+3 8−3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

A+B= −9 9
2 9

8 5
5 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Exemplo:

7. Determine a matriz C, resultado da soma das matrizes A = −3 5
6 4

2
8

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  e B= −8 −9

45 6
12
−3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

8. Dadas as matrizes A =
1 2 3
−4 5 6
4 6 8

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

, B=
−7 −8 9
12 6 5
8 7 4

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 e C =
2 3 −4
6 7 1
2 8 7

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

, determine a 

matriz D resultante da operação A + B – C.

MULTIPLICAÇÃO COM MATRIZES

Multiplicação de número real por matriz

Dada uma matriz A e um número real k, denomina-se multiplicação de matriz  por escalar 
(numero real K), a matriz obtida multiplicando-se cada um dos seus elementos por k.

Observe como exemplo a determinação da matriz.

A =
2
3
1

1
0
4

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 ⇒3.A = 3
2
3
1

1
0
4

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

3.2
3.3
3.1

3.1
3.0
3.4

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
=

6
9
3

3
0
12

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

Multiplicação de matrizes

Sendo A uma matriz do tipo mxn e B uma matriz do tipo nxp, define-se produto da matriz A 
pela matriz B a matriz C, do tipo mxp, tal que cada elemento de C é calculado multiplicando-
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se ordenadamente os elementos da linha i da matriz A pelos elementos correspondentes da 
coluna j da matriz B e , a seguir, somando-se os produtos obtidos.  

ATENÇÃO: O produto entre duas matrizes A e B é definido se, e somente se, o número de 
colunas da matriz A for igual ao numero de linhas da matriz B. Assim:
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Exemplo:

9. Calcule o produto de A = 1 2
3 1

3
2

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  por B=

−1
2
0

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

10. Se A é uma matriz 3 x 4 e B uma matriz n x m, então:

a) existe A + B se, e somente se, n = 4 e m = 3;
b) existe AB se, e somente se, n = 4 e m = 3;
c) existem AB e BA se, e somente se, n = 4 e m = 3;
d) existem, iguais, A + B e B + A se, e somente se, A = B;
e) existem, iguais, AB e BA se, e somente se, A = B.

11. Sobre as sentenças abaixo:

I.  O produto das matrizes A 3x2 .B 2x1 é uma matriz 3 x 1.

II. O produto das matrizes A 5x4 .B 5x2 é uma matriz 4 x 2

III. O produto das matrizes A 2x3 .B 3x2 é uma matriz quadrada 2 x 2.

É verdade que:

a) Somente I é falsa;
b) Somente II é falsa;
c) Somente III é falsa;
d) Somente I e III são falsas;
e) São todas falsas.

12. O valor de a para que a igualdade matricial abaixo seja verdadeira é:

2 1
1 1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

1 −1
−1 a

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1 0
0 1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

a) 1 
b) 2 
c) 0 
d) – 2 
e) – 1
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13. Calcule a matriz transposta da matriz C dado que C = 2 5
3 −7

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥+

−1 −7
2 12

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ .

14. Sendo as matrizes A = (aij) e B = (bij), quadradas de ordem 2 com aij = i2 – j2 e bij = - i2 + j2, o valor 
de A – B é:

a) 0 0
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

b) 0 −6
6 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

c) 0 −6
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

d) 0 6
−6 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

e) 6 0
0 0

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

MATRIZ INVERSA

→ Uma matriz quadrada A, é dita invertível quando existe outra matriz denotada A-1, tal que   
A. A-1 = I onde I, é a matriz identidade.

Exemplo Resolvido: 

Se queremos descobrir a matriz inversa da matriz A representada abaixo recorremos a uma 
matriz genérica que nos permitirá multiplicar as matrizes. Assim:

A = 2 1
4 3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  e A−1 = a b

c d

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Associamos símbolos à inversa da nossa matriz original – nosso objetivo é determinar os valores 
de a ,b, c e d. Para isso aplicaremos a definição de inversa.

2 1
4 3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ . a b

c d

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  = 1 0

0 1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥Gabarito: 7. C =

−11 −4 14

51 10 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  8. D =

−8 −9 16
2 4 10
10 5 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  9. =

3

−1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  10. C 11. B 12. B 13. C

t 1 5
−2 5

⎡
⎣

⎤
⎦  14. B
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Resolvendo essa multiplicação chegamos a um sistema de equações.

2a+ c =1
2b+d= 0
4a+3c = 0
4b+3d=1

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

 → A−1 =
3
2

−1
2

−2 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

No caso dessa matriz ser invertível o sistema será impossível.

MÉTODO PRÁTICO

É necessário calcular o determinante da matriz (caso o determinante de igual a zero, não existe 
matriz inversa para ela). 

Em seguida basta inverter a ordem dos elementos da diagonal principal e trocar o sinal dos 
elementos da diagonal secundária.

A−1 = a b
c d

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
det(A)

d −b
−c a

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ =

1
ad−bc

d −b
−c a

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

MÉTODO PP-SS: Inverte a PRINCIPAL e muda o sinal da SECUNDÁRIA

Exemplo: 

15. Determine a inversa da matriz A = 1 2
0 3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ .

16. Determine o valor de x que garante que a matriz −2 x
−3 2

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  é invertível.

17. Caso exista, encontre a inversa da matriz B= 2 1
1 3

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥
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18. Sejam as matrizes,

A = 1 2
2 6

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ e M= x −1

−1 y

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Onde x e y são números reais e M é a matriz inversa de A. Então o produto xy é:

a) 
3
2

b) 2
3

c) 1
2

d) 3
4

e) 
1
4

19. Multiplicando-se a matriz A =
1 −1

−1 3
2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

pela matriz B= 3 2
2 x

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ , obtém-se a matriz 

I= 1 0
0 1

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ . Então o valor de x é:

a) -1    

b) 0 

c) 1

d) 2 

e) 3

Gabarito: 15. 
1 −

2

3

0
1

3

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 16. x ≠ 4
3

 17. B
−1

3

5
−
1

5

−
1

5

3

5

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 18. A 19. D
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DETERMINANTES

Como já vimos, matriz quadrada é a que tem o mesmo número de linhas e de colunas (ou seja, 
é do tipo nxn).

A toda matriz quadrada está associado um número ao qual damos o nome de determinante.

Dentre as várias aplicações dos determinantes na Matemática, temos:

 • resolução de alguns tipos de sistemas de equações lineares;

 • cálculo da área de um triângulo situado no plano cartesiano, quando são conhecidas as 
coordenadas dos seus vértices;

Determinante de 1ª ordem

O determinante da matriz A de ordem 1 é o próprio número que origina a matriz. 

Dada uma matriz quadrada de 1ª ordem temos que o determinante é o número real a11 

A = [a11] ⇒ det A = a11
Observação: Representamos o determinante de uma matriz entre duas barras verticais, que 
não têm o significado de módulo.

Exemplo:

• M= [5] → det M = 5 ou I 5 I = 5  •    M = [- 3] → det M = - 3 ou I - 3 I = - 3

Determinante de 2ª ordem 

O determinante de uma matriz de segunda ordem é a diferença entre o produto dos termos da 
diagonal principal e o produto dos termos da diagonal secundária. Esses produtos se chamam, 
respectivamente, termo principal e termo secundário da matriz.

 

Portanto, o determinante de uma matriz de ordem 2 é dado pela diferença entre o produto 
dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Veja o 
exemplo a seguir.
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Determinante de 3ª ordem 

O cálculo do determinante de 3ª ordem pode ser feito por meio de um dispositivo prático, 
denominado regra de Sarrus.

Exemplo:

20. Calcule os determinantes das matrizes a seguir.

a) 1 2
3 4

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  b) −2 1

0 −3
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  c) 

1 2 3
3 2 1
1 2 −3

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
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21. Calcule 
1 0 5
2 3 4
1 −1 −2

22. Calcule o valor de x, a fim de que o determinante da matriz A seja nulo.

A =
1 2 1
4 9 4
6 x x−7

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

PROPRIEDADES DOS DETERMINANTES

 • Quando todos os elementos de uma fila ( linha ou coluna) são nulos, o determinante dessa 
matriz é nulo.

 • Se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante é nulo.
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 • Se os elementos de uma fila de uma matriz são combinações lineares dos elementos 
correspondentes de filas paralelas, então seu determinante é nulo.

 • O determinante de uma matriz e o de sua transposta são iguais.

 • Multiplicando por um número real todos os elementos de uma fila em uma matriz, o 
determinante dessa matriz fica multiplicado por esse número.

 • Caso uma matriz quadrada A seja multiplicada por um número real k, seu determinante 
passa a ser multiplicado por kn.
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Exemplo:

Sendo K = 3, A = 2 1
4 5

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  e K. A = 6 3

12 15

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ , temos:

det K−A( )
54

! "# $#
=Kπ

32
!.detA

6
!

 • Quando trocamos as posições de duas filas paralelas, o determinante de uma matriz muda 
de sinal.

 • Quando, em uma matriz, os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos 
nulos, o determinante é igual ao produto dos elementos dessa diagonal.

 • Para A e B matrizes quadradas de mesma ordem n, temos que det (A.B) = detA.detB.

Exemplo:

Se A = 2 1
3 4

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  e B= 1 0

2 2

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Assim det (AB) = detA.det B = 5.2 = 10

Repare que se tivessemos feito a multiplicação matricial A.B = 4 2
11 8

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ , teríamos 

Det(AB) = 32 – 22 = 10. 

 • Para calcular o determinante da inversa , temos detA−1 = 1
detA

.

Se A = 1 2
3 4

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥   logo detA−1 = 1

detA
= 1
4−6

= −1
2
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CUIDADO!!!!

23. Calcule os determinantes abaixo usando as propriedades estudadas.

a) 
2 3 5
1 5 8
4 6 10

  b) 
1 3 2
1 2 1
5 12 7

  c) 
1 0 0
5 2 0
2 1 3

  d) 
1
−1
3
5

2
7
1
5

3
2
−1
5

24. Se A =
−1 2 −2
2 3 1
5 0 2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

calcular o det AT ,det A-1 e det 2A.

25. Se A =
k 1 5
a y 0
2 4 −1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 e det A =10, então det 
1 k 5
y a 0
8 4 −2

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

vale.
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26. Considerando as matrizes:

 A =
a b c
d e f
g h i

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

 , B=
a d g
b e h
c f i

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

 , C =
2a 2b 2c
2d 2e 2f
2g 2h 2i

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

 e D=
−a b c
−g h i
−d e f

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟

, se 

det(A) = k ≠ 0, então det(B) + det(C) + det(D) é:

a) 10k
b) 2k
c) 4k
d) 8k
e) 11k

27. Se o determinante da matriz 
p 2 2
p 4 4
p 4 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

é igual a – 18, então o determinante da matriz 

p −1 2
p −2 4
p −2 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥

 é igual a:

a)  – 9
b)  – 6
c)  3
d)  6
e)  9

28. Considere a matriz quadrada A=(aij)3x3|aij=mmc(i,j). O determinante dessa matriz vale:

a) 0
b) 1
c) 6
d) 12
e) 18

Gabarito: 20. 24 21. - 27 22. + 13 23. a = 0 / b = 0 / c = 6 / d = - 65 24. detAt = 26 25. - 20 26. detA = 10k / detB = k /  
detC = k / detD = 8k  27. E 28. D





www.acasadoconcurseiro.com.br 361

Estatística

A ciência encarregada de coletar, organizar e interpretar dados é Chamada de estatística. Seu 
objetivo é obter compreensão sobre os dados coletados. Muitas vezes utiliza-se de técnicas 
probabilísticas, a fim de prever um determinado acontecimento.

Nomenclatura

 • População: quantidade total de indivíduos com mesmas características submetidos a uma 
determinada coleta de dados.

 • Amostra: Como em geral as populações são muito grandes, se faz necessário o uso de 
amostras para representá-las. Estas são formadas por uma fração da população em estudo.

 • Frequência Absoluta: quantidade de vezes que determinado evento ocorreu.

 • Frequência Relativa: é a razão entre a frequência absoluta e a quantidade de elementos 
da população estatística. É conveniente a representação da frequência relativa em forma 
percentual.

Exemplo Resolvido 1: 

Uma pesquisa foi realizada com os 200 funcionários de uma empresa de comércio atacadista, 
no intuito de analisarem as preferências por esportes. Dentre as opções esportivas foram 
fornecidas as seguintes opções: futebol, vôlei, basquete, natação, tênis e ciclismo. Observe os 
resultados: 

Futebol: 70
Vôlei: 50
Basquete: 40
Natação: 20
Tênis: 15
Ciclismo: 5 

Módulo 10
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Modalidade Esportiva Frequência Absoluta Frequência Relativa

Futebol 70 70/200 = 0,35 = 35%

Vôlei 50 50/200 = 0,25 = 25%

Basquete 40 40/200 = 0,20 = 20%

Natação 20 20/200 = 0,10 = 10%

Tênis 15 15/200 = 0,75 = 7,5%

Cilismo 5 5/200 = 0,025 = 2,5%

Total 200 100%

Exemplo Resolvido 2:

Em uma empresa, os salários dos 60 funcionários foram divididos de acordo com a seguinte 
informação:

R$ Frequência Absoluta

600 α 690 6

690 α 780 15

780 α 870 30

870 α 960 6

960 α 1050 3

Vamos determinar a frequência relativa dos salários dessa empresa:

R$ Frequência Absoluta Frequência Relativa

600 α 690 6 6/60 = 0,10 = 10%

690 α 780 15 15/60 = 0,25 = 25%

780 α 870 30 30/60 = 0,50 = 50%

870 α 960 6 6/60 = 0,10 = 10%

960 α 1050 3 3/60 = 0,05 = 5%

Total 60 100%

Exemplo Resolvido 3: 

Numa prova de matemática a nota 6 foi obtida por cinco alunos. Sabendo que essa turma 
possui um total de 20 alunos, qual a frequência relativa dessa nota?

Sabendo q a nota 6 foi obtida por 5 dos 20 alunos, temos que sua frequência absoluta é 5 e a 
frequência relativa é 5

20
 = 1

4
 = 25%.
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Exemplo Resolvido 4:

Às pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: Qual a sua 
marca de carro preferida?

Foi então construída uma tabela para melhor dispor os dados:

Marcas Frequência Absoluta (FA) Frequência Relativa (FR)

Ford 4 16,7%

Fiat 3 12,5%

GM 6 25%

Nissan 1 4,2%

Peugeot 3 12,5%

Renault 2 8,3%

Volks 5 20,8%

Total 24 100%

Frequência absoluta: quantas vezes cada marca de automóvel foi citada.

Frequência relativa: é dada em porcentagem. A marca Ford tem frequência relativa 4 em 24 ou 
4
24

 ou ~0,166 ou 16,66% ou 16,7%.

Exemplo Resolvido 5: 

Em uma empresa foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada 
funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela:

Número de filhos Frequência Absoluta Frequência Relativa

0 30 30/160 = 0,1875 = 18,75%

1 36 36/160 = 0,225 = 22,5%

2 60 60/160 = 0,375 = 37,5%

3 24 24/160 = 0,15 = 15%

4 10 10/160 = 0,625 = 6,25%

Total 160 100%

Veja a análise: 

18,75% dos funcionários não possuem filhos. 22,5% possuem exatamente um filho. 37,5% 
possuem dois filhos. 15% possuem três filhos. 6,25% possuem quatro filhos. 
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Representação Gráfica

O uso do gráfico nas representações de situações estatísticas é de grande valia, pois auxilia 
na visualização dos dados. É prudente, porém, observar o tipo de gráfico escolhido para a 
representação, pois um gráfico inadequado pode omitir dados.

Os tipos de gráficos mais comuns são: o gráfico de colunas, de barras, o histograma, o gráfico 
de setores, também chamado de “torta” ou “pizza” e o gráfico de linha poligonal.

Gráfico de colunas

Exemplo: Distribuição das notas de Matemática de cinco alunos da 2ª série, ao longo do ano de 
2008.

Responda:

a) Qual o aluno mais regular dessa turma?

b) Qual aluno ficou com média 6?

c) Qual aluno teve desempenho crescente ao longo do ano?
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Gráfico de barras

Exemplo: Salário mensal dos engenheiros da empresa “Minérios Brasil”.

Valores em milhares de reais.

Histograma

Exemplo: Estatura dos alunos do curso de Física. 
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Gráfico de Setores

Exemplo: Durante o primeiro semestre de 2009 a fatura telefônica de uma residência ficou 
distribuída conforme o gráfico:

Responda:

a) Qual o ângulo central representado pelo mês de fevereiro?

b) Qual o valor do menor ângulo central observado no gráfico?
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Linha Poligonal

Exemplo: Do ano 2002 a 2008 o mercado financeiro registrou uma grande oscilação no valor 
das ações X e Y, conforme representado no gráfico a seguir:

Valores em R$

Responda:

a) Em relação a 2002, as ações X, no fechamento de 2008 tiveram qual variação percentual?

b) Em 2006 qual era a ação mais valorizada? 
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Medidas de tendência central

Média Aritmética

A média aritmética é uma das formas de obter um valor intermediário entre vários valores. É 
considerada uma medida de tendência central e é muito utilizada no cotidiano.

Para calculá-la basta somar todos os elementos e dividí-los pelo total de elementos

1 2 ... n
a

x x xM
n

+ + +=

Exemplo Resolvido 1: 

Calcule a média anual de Carlos na disciplina de Matemática com base nas seguintes notas 
bimestrais:

1ºB = 6,0  2ºB = 9,0  3ºB = 7,0  4ºB = 5,0

Logo: Ma = (6,0 + 9,0 + 7,0 + 5,0) / 4 

Ma = 27/4 

Ma = 6,75

Exemplo Resolvido 2: 

O dólar é considerado uma moeda de troca internacional, por isso o seu valor diário possui 
variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais durante uma semana 
verificou-se as variações de acordo com a tabela informativa: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

R$ 2,30 R$ 2,10 R$ 2,60 R$ 2,20 R$ 2,00

Determine o valor médio do preço do dólar nesta semana. 

Ma = (2,3 + 2,1 + 2,6 + 2,2 + 2) / 5 

Ma = 11,2 / 5 

Ma = 2,24 

O valor médio do dólar na semana apresentada foi de R$ 2,24.
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Média Ponderada 

Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada valor do 
conjunto por seu “peso”, isto é, sua importância relativa.

1 1 2 2

1 2

...
...

n n
p

n

x P x P x PM
P P P

⋅ + ⋅ + + ⋅=
+ + +

Exemplo Resolvido 3:

Paulo teve as seguintes notas nas provas de Matemática no ano de 2008: 8,5; 7,0; 9,5 e 9,0, 
nas quais os pesos das provas foram 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Para obter uma nota que 
representará seu aproveitamento no bimestre, calculamos a média aritmética ponderada (MP).

Exemplo Resolvido 4: 

Marcos participou de um concurso, onde foram realizadas provas de Português, Matemática, 
Biologia e História. Essas provas tinham peso 3, 3, 2 e 2, respectivamente. Sabendo que Marcos 
tirou 8,0 em Português, 7,5 em Matemática, 5,0 em Biologia e 4,0 em História, qual foi a média 
que ele obteve?

p =
 

Portanto a média de Marcos foi de 6,45.

MÉDIA GEOMÉTRICA

Essa média é calculada multiplicando-se todos os “n” valores e extraindo-se a raiz de índice n 
deste produto. 
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Exemplo: Calcule a média geométrica entre:

a) 2 e 32

b) 3, 3, 9, 81

MÉDIA HARMÔNICA

A média harmônica equivale ao inverso da média aritmética dos inversos de n valores. 

n321 x
...

xxx

n.H.M 1111 ++++
=

Exemplo: Calcule a média harmônica entre 10, 10 e 1.

IMPORTANTE!!!

Em todas as médias o resultado estará entre o maior e o menor número dado.

Para os mesmos valores, a média aritmética terá o maior valor, seguida da média 
geométrica e depois a média harmônica.

Calcule a média aritmética Ma, a média geométrica Mg e a média harmônica Mh dos 
números 2 e 8 e compare os resultados.
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Mediana (Md)

A mediana é o valor central dos dados estatísticos dispostos em ordem crescente ou 
decrescente. Se o número de dadas do rol for par, temos que a mediana é a média aritmética 
dos dois valores centrais.

Exemplos:

1. A mediana dos dados 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 17 é 5.

2. A mediana em 15, 12, 10, 2 vale  12+10( )
2

=11 .

Como definir a posição da Mediana:

 • População com nº de Elementos  Ímpar:

Para a seguinte população: {1, 3, 5, 7, 9}

Para descobrir a posição do termo central basta fazer n+1.                      _____

        2
A mediana será o 3º elemento que é 5 

 • População com nº de Elementos Par:

Na seguinte população: {1, 2, 4, 8, 9, 10}

Para descobrir a posição dos termos centrais basta fazer n
2

 e lembrar que a mediana é a média 
deste com seu sucessor.

Não há um valor central, portanto a mediana é calculada tirando-se a média dos dois valores 
centrais (no caso, o 3º e 4º elementos).

Logo, o valor da mediana é = 4+8( )
2

= 6  

Moda (Mo)
A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com maior freqüência. A moda pode 
não existir e também não ser única.

Exemplos:

1. O conjunto de números: 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 9 tem moda 6.

2. O conjunto de números: 7, 6, 6, 8, 8, 9 tem modas 6 e 8. É, portanto, dito bimodal.

3. Seja o rol de dados: 1, 3, 7, 9, 10. Como todos os dados têm a mesma frequência, dizemos 
que não existe moda.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br372

MEDIDAS DE DISPERSÃO

VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

Variância

A variância deve ser calculada através da soma dos quadrados entre a diferença de um valor 
observado e o valor médio. A diferença serve para mostrar quanto um valor observado se 
distancia do valor médio.

Para amostra a soma dessas diferenças deve ser dividida por n  – 1, onde n é o número de 
elementos da amostra. Para população dividiremos somente por n. 

OBS.: a unidade da variância é igual a unidade de medida das observações elevada ao quadrado.

Assim:

 • Para amostra

 • Para População

VA =
(X1 −Xm)

2 + (X2 −Xm)
2 + ...+ (Xn −Xm)

2

n
Exemplo:

Calcular a variância amostral do conjunto: 1, 2, 3, 4, 5

n = 5 e xm (média) = 3

DESVIO PADRÃO

O desvio padrão é calculado extraindo a raiz quadrada da variância. 

AV.P.D =
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AMPLITUDE

É a diferença entre o maior e o menor valor que foi observado para a variável, servindo para 
caracterizar a abrangência do estudo. 

Exemplo :

Considere as notas de um teste de 3 grupos de alunos: 

Grupo 1: 3, 4, 5, 6, 7; 

Grupo 2: 1, 3, 5, 7, 9; 

Grupo 3: 5, 5, 5, 5, 5.

Amplitude (A): A=máx-min

Para os grupos, temos:

Grupo 1, A = 7 – 3 = 4

Grupo 2, A = 9 – 1 = 8

Grupo 3, A= 5 – 5 = 0

QUARTIS

Os quartis são medidas de localização que dividem a amostra (ou coleção) de dados de tipo 
já ordenada, em quatro partes, cada uma com uma percentagem de dados aproximadamente 
igual. 

O 1º quartil ou quartil inferior, representado por Q1/4 (ou Q0,25) e o 3º quartil ou quartil superior, 
representado por Q3/4 (ou Q0,75) são medidas que localizam alguns pontos da distribuição 
dos dados de tal forma que aproximadamente 25% dos dados são inferiores ou iguais a 
Q1/4, aproximadamente 25% dos dados são superiores ou iguais a Q3/4 e os restantes dados, 
aproximadamente 50%, situam-se entre Q1/4 e Q3/4. De um modo geral, quando nos referimos 
aos quartis, estamos a referir-nos ao 1º e 3º quartis, uma vez que o 2º quartil é designado por 
mediana. O cálculo é análogo ao da mediana.

Assim os quartis são valores dados a partir do conjunto de valores ordenados em ordem 
crescente que dividem a distribuição em quatro partes iguais. 

Resumindo:

 • primeiro quartil (designado por Q1/4) = quartil inferior é o valor do conjunto que delimita 
os 25% menores valores: 25% dos valores são menores do que Qi e 75% são maiores do 
que ele.
Também pode ser chamado de 25º percentil pois corresponde a 25% dos valores 
apresentados.

 • segundo quartil (designado por Q2/4) = mediana = é o valor até ao qual se encontra 50% da 
amostra ordenada = 50º percentil.
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 • terceiro quartil (designado por Q3/4) = quartil superior = valor a partir do qual se encontram 
25% dos valores mais elevados = valor aos 75% da amostra ordenada = 75º percentil

 • à diferença entre os quartis superior e inferior chama-se amplitude interquartil.

Exemplo 1: Considere as medidas das alturas de 11 pacientes, dadas e já em ordem crescente: 
1,58 1,59 1,60 1,68 1,68 1,69 1,73 1,79 1,80 1,85 1,87

Assim temos que primeiro quartil é dado por 1,60 e o terceiro quartil é 1,80 pois Q1 = (11+1).1/4 
= 12/4 = 3 , ou seja, o 3º elemento. Da mesma forma Q3 = (11+1).3/4 = 9 , ou seja, o 9º elemento.

Exemplo 2: Consideremos o conjunto de dados (já ordenados): 6, 7, 15, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 
47, 49

Ao todo temos 11 elementos logo Q1 = (11+1).1/4 = 12/4 = 3 , ou seja, o 3º elemento. Da mesma 
forma Q3 = (11+1).3/4 = 9 , ou seja, o 9º elemento.

Assim:

Q1/4 = 15

Q2/4 = 40

Q3/4 = 43 

Exemplo 3: Analisando a amostra ordenada: 7, 15, 36, 39, 40, 41

Q1/4 =(6+1).1/4 = 1,75 que arredondando é 2;então Q1/4 = 15.

Q2/4: Faz o cálculo da própria mediana:

Se N for par: Q2/4 = média dos itens na posição N/2 e (N/2)+1

Se N for ímpar: Q2/4 = item na posição (N+1)/2

Assim Q2/4 = (36+39)/2 = 37,5

Q3/4 =(6+1).3/4 = 5,25 que arrendondando  é 5 ;então Q3/4 = 40.

Exemplo 4: Consideremos agora o conjunto de dados já ordenados: 1 3 6 10 14 18 21 25 29

Como o número de elementos é ímpar o segundo quartil será o elemento central, isto é  
Q2 = 5º elemento = 14.

Assim as duas metades do conjunto de dados serão:

1 3 6 10 e 18 21 25 29 (observe que a mediana foi excluída)

Assim Q1 = (3+6)/2 = 9/2 = 4,5 e Q3 = (21+25)/2 = 46/2 = 23
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Para dados agrupados, basta usar Qi = i (n)              __
                4
Se forem dados agrupados em classe devemos descobrir a que classe pertence usando a 
seguinte fórmula:

Onde:
Li: limite inferior da classe
ni: frequência absoluta da classe
h: amplitude da classe

Exemplo: Para o conjunto abaixo , determinar os valores dos quartis:

Inicialmente vamos calcular as frequências acumuladas, logo:

Agora vamos determinar a localização dos quartis:

Agora vamos determinar a classe que contem o Q1 comparando a Freq.Acumulada com a 
posição desse quartil.

 •

 •

 •
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Intervalo-Interquartil (d)

É a diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil, ou seja, d= Q3 – Q1.

Exemplo:

As idades dos jogadores de futebol de uma equipe são as seguintes:

27, 30, 22, 26, 26, 30, 28, 29, 30, 22, 29

1. Calcule a média, a moda e determine os quartis e amplitude inter-quartil.

Resolução

Vamos organizar os dados numa tabela:

A moda é o valor mais frequente, logo, a moda é 30.

 Na estatística, um quartil é qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de 
dados em quatro partes iguais, e assim cada parte representa 1/4 da amostra ou população.

Assim, para determinar os quartis vamos colocar os dados por ordem crescente:

Q1/4 = 26
Q2/4 ou  mediana = 28
Q3/4 = 30
Amplitude inter-quartil = 30 - 26 = 4
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Faça você:

1. (FCC- 2011) A média aritmética de 11 números é 45. Se o número 8 for retirado do conjunto, a 
média aritmética dos números restantes será:

a) 48,7
b) 48
c) 47,5
d) 42
e) 41,5

2. Calcule a média aritmética de idade de 10 pessoas, sendo seis pessoas com 8 anos, três pessoas 
com 10 anos e um pessoa com 11 anos:

a) 8 anos e 9 meses.
b) 8 anos e 10 meses.
c) 8 anos, 10 meses e 24 dias.
d) 8 anos, 10 meses e 8 dias.
e) 9 anos.

3. Comprei 5 doces a R$ 1,80 cada um, 3 doces a R$ 1,50 e 2 doces a R$ 2,00 cada. O preço médio, 
por doce, foi de:

a) R$ 1,75
b) R$ 1,85
c) R$ 1,93
d) R$ 2,00
e) R$ 2,40

4. Suponha que a etapa final de uma gincana escolar consista em um desafio de conhecimentos. 
Cada equipe escolheria 10 alunos para realizar uma prova objetiva, e a pontuação da equipe 
seria dada pela mediana das notas obtidas pelos alunos. As provas valiam, no máximo, 10 
pontos cada. Ao final, a vencedora foi a equipe Ômega, com 7,8 pontos, seguida pela equipe 
Delta, com 7,6 pontos. Um dos alunos da equipe Gama, a qual ficou na terceira e última 
colocação, não pôde comparecer, tendo recebido nota zero na prova. As notas obtidas pelos 10 
alunos da equipe Gama foram 10; 6,5; 8; 10; 7; 6,5; 7; 8; 6; 0. Se o aluno da equipe Gama que 
faltou tivesse comparecido, essa equipe: 

a) teria a pontuação igual a 6,5 se ele obtivesse nota 0. 
b) seria a vencedora se ele obtivesse nota 10.
c) seria a segunda colocada se ele obtivesse nota 8. 
d) permaneceria na terceira posição, independentemente da nota obtida pelo aluno.  
e) empataria com a equipe Ômega na primeira colocação se o aluno obtivesse nota 9.
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5. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6, por 10 vezes 
consecutivas,e anotar o número obtido em cada jogada, construí-se a seguinte tabela de 
distribuição de frequências.

A média, mediana e moda dessa distribuição de frequências são respectivamente:

a) 3, 2 e 1
b) 3, 3 e 1
c) 3, 4 e 2
d) 5, 4 e 2
e) 6, 2 e 4

6. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. 
A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em 
quantos jogos o time marcou aquele número de gols.

Se X, Y e Z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então

a) X = Y < Z
b) Z < X = Y
c) Y < Z < X
d) Z < X < Y
e) Z < Y < X
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7. Para ser aprovado em um concurso, um estudante precisa submeter-se a três provas parciais 
durante o período letivo e a uma prova final, com pesos 1, 1, 2 e 3, respectivamente, 
e obter média no mínimo 7. Se um estudante obteve nas provas parciais as notas 5, 7 e 5, 
respectivamente, a nota mínima que necessita obter na prova final para ser aprovado é

a) 9
b) 8
c) 7
d) 6
e) 5

8. Uma amostra aleatória da quantidade de litros de combustível abastecida por 16 carros em um 
posto de combustível apresentou, em litros, o seguinte resultado:

A amplitude interquartil dessa série de observações é

a) 3 
b) 10 
c) 13 
d) 17 
e) 22

9. Cinco equipes A, B, C, D e E disputaram uma prova de gincana na qual as pontuações recebidas 
podiam ser 0, 1, 2 ou 3. A media das cinco equipes foi de 2 pontos.
As notas das equipes foram colocadas no gráfico a seguir, entretanto, esqueceram de 
representar as notas da equipe D e da equipe E.

Mesmo sem aparecer as notas das equipes D e E, pode-se concluir que os valores da moda e da 
mediana são, respectivamente,
a) 1,5 e 2,0
b) 2,0 e 1,5
c) 2,0 e 2,0
d) 2,0 e 3,0
e) 3,0 e 2,0
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10. As 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas na mesma 
unidade, foram as seguintes:

1,2 ; 1,2 ; 1,4 ; 1,5 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,0 ; 2,2

Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por descuido, de 
considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista 
em sua análise estatística com os resultados corretos para esta amostra, podemos afirmar que

a) a moda e a média foram afetadas.
b) a moda não foi afetada, mas a média foi.
c) a moda foi afetada, mas a média não foi.
d) a moda e a medi não foram afetadas.
e) n.d.a.

11. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo 
desde a Copa de 1930 até a de 2006.

Quantidades de Gols dos Artilheiros das Copas do Mundo

A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos 
artilheiros das Copas do Mundo?

a) 6 gols.
b) 6,5 gols.
c) 7 gols.
d) 7,3 gols.
e) 8,5 gols.
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12. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários com a seguinte 
distribuição salarial em reais.

Quantos funcionários que recebem R$3.600,00 devem ser demitidos para que a mediana desta 
distribuição de salários seja de R$2.800,00?

a) 8
b) 11
c) 9
d) 10
e) 7

13. Num curso de iniciação à informática, a distribuição das idades dos alunos, segundo o sexo, é 
dada pelo gráfico seguinte.

Com base nos dados do gráfico, pode-se afirmar que:
a) o número de meninas com, no máximo, 16 anos é maior que o número de meninos nesse 

mesmo intervalo de idades.
b) o número total de alunos é 19.
c) a média de idade das meninas é 15 anos.
d) o número de meninos é igual ao número de meninas.
e) o número de meninos com idade maior que 15 anos é maior que o número de meninas 

nesse mesmo intervalo de idades.
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14. No concurso para o Tribunal de Alçada, os candidatos fizeram provas de Português, 
Conhecimentos Gerais e Direito, respectivamente com pesos 2, 4 e 6. Sabendo-se que 
cada prova teve o valor de 100 pontos, o candidato que obteve 68 em Português, 80 em 
Conhecimentos Gerais e 50 em Direito, teve média:

a) 53
b) 56
c) 63
d) 66
e) 72

 15. Considere as seguintes medidas descritivas das notas finais dos alunos de três turmas:

Com base nesses dados, considere as seguintes afirmativas:

1. Apesar de as médias serem iguais nas três turmas, as notas dos alunos da turma B foram as 
que se apresentaram mais heterogêneas.

2. As três turmas tiveram a mesma média, mas com variação diferente.

3. As notas da turma A se apresentaram mais dispersas em torno da média.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.

16. O serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as 
reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria nesse serviço, foram anotados 
os números de chamadas durante um período de sete dias consecutivos. Os resultados obtidos 
foram os seguintes:

Dia Número de chamadas

Domingo 3

Segunda 4

Terça 6

Quarta 9

Quinta 5

Sexta 7

Sábado 8
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Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas:

I – O número médio de chamadas dos últimos sete dias foi 6.

II – A variância dos dados é 4.

III – O desvio padrão dos dados é 2 .

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

Gabarito: 1. A 2. C 3. A 4. D 5. B 6. E 7. A 8. C 9. C 10. B 11. B 12. D 13. D 14. C 15. D 16. B
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Probabilidade

Definição

Exemplo:

I – Se a probabilidade de chover num dia de um determinado período é 0,6, então:

a) Qual a probabilidade de não chover num desses dias?

b) Qual a probabilidade de chover dois dias seguidos?

II – Um sorteio consiste em escolher, aleatoriamente, uma letra da palavra CONCURSO. Qual a 
probabilidade de retirar uma vogal nessa escolha?

Módulo 11
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Faça você

1. Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade de 
que ele seja primo é:

a) 1
2

b) 1
3

c) 1
4

d) 1
5

e) 1
6

2. Em relação aos alunos de uma sala, sabe-se que 60% são do sexo feminino, 30% usam óculos 
e 37,5% dos homens não usam óculos. Escolhendo-se, ao acaso, um aluno dessa sala, a 
probabilidade de que seja uma mulher de óculos é:

a) 10%.
b) 15%.
c) 5%.
d) 8%.
e) 12%.

3. Em um recipiente existem 12 aranhas, das quais 8 são fêmeas. A probabilidade de se retirar 
uma aranha macho para um experimento é:

a) 4

b) 

c) 

d) 

4. Em uma gaveta, cinco pares diferentes de meias estão misturados. Retirando-se ao acaso duas 
meias, a probabilidade de que sejam do mesmo par é de:

a) 
1
10

b) 1
9

c) 1
5

d) 2
5

e) 1
2
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5. Numa maternidade, aguarda-se o nascimento de três bebês. Se a probabilidade de que cada 
bebê seja menino é igual à probabilidade de que cada bebê seja menina, a probabilidade de 
que os três bebês sejam do mesmo sexo é:

a) 1
2

b) 1
3

c) 
1
4

d) 1
6

e) 1
8

6. Numa roleta, há números de 0 a 36. Supondo que a roleta não seja viciada, então a probabilidade 
de o número sorteado ser maior do que 25 é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

7. Uma pessoa tem em sua carteira oito notas de R$1, cinco notas de R$2 e uma nota de R$ 5. Se 
ela retirar ao acaso três notas da carteira, a probabilidade de que as três notas retiradas sejam 
de R$1 está entre:

a) 15% e 16%
b) 16% e 17%
c) 17% e 18%
d) 18% e 19%
e) 19% e 20%

8. Uma caixa contém bolas azuis, brancas e amarelas, indistinguíveis a não ser pela cor. Na 
caixa existem 20 bolas brancas e 18 bolas azuis. Retirando-se ao acaso uma bola da caixa, a 
probabilidade de ela ser amarela é 1

3
. Então, o número de bolas amarelas nessa caixa é de:

a) 18
b) 19
c) 20
d) 21
e) 22
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9. Numa gaiola estão 9 camundongos rotulados, 1, 2, 3, ... , 9. Selecionando-se conjuntamente 2 
camundongos ao acaso (todos têm igual possibilidade de serem escolhidos), a probabilidade de 
que na seleção ambos os camundongos tenham rótulo ímpar é:

a) 0,3777...
b) 0,47
c) 0,17
d) 0,2777...
e) 0,1333...

10. Em uma reserva florestal existem 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 
espécies de répteis, 1132 espécies de borboletas e 656 espécies de aves.

Disponível em: http:www.wwf.org.br. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado).

Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual a probabilidade de ser uma borboleta?

a) 63,31%
b) 60,18%
c) 56,52%
d) 49,96%
e) 43,27%

11. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o Ensino Médio há 10 anos se encontraram em 
uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das 
mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo.
Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança 
premiada tenha sido um(a) filho(a) único(a) é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

12. Numa família com 9 filhas, a probabilidade de o décimo filho ser homem é:

a) 50%
b) 70%
c) 80%
d) 90%
e) 25%
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13. Uma parteira prevê, com 50% de chance de acerto, o sexo de cada criança que vai nascer. Num 
conjunto de três crianças, a probabilidade de ela acertar pelo menos duas previsões é de:

a) 12,5%
b) 25%
c) 37,5%
d) 50%  
e) 66,6%

14. Numa urna há três bolas, sendo uma verde, uma amarela e uma preta. Retirando-se uma bola 
e com reposição retirar outra bola, a probabilidade de que nessa escolha tenha alguma bola 
verde é:

a) 0,111...
b) 0,222...
c) 0,333...
d) 0,444...
e) 0,555... 

15. Em um colégio foi realizada uma pesquisa sobre as atividades extracurriculares de seus alunos. 
Dos 500 alunos entrevistados, 240 praticavam um tipo de esporte, 180 frequentavam um curso 
de idiomas e 120 realizavam estas duas atividades, ou seja, escolhiam um tipo de esporte e 
frequentavam um curso de idiomas. Se, nesse grupo de 500 alunos um é escolhido ao acaso, a 
probabilidade de que ele realize pelo menos uma dessas duas atividades, isto é, pratique um 
tipo de esporte ou frequente um curso de idiomas, é:

a) 18
25

b) 3
5

  

c) 12
25

d) 6
25

e) 6
25



 

www.acasadoconcurseiro.com.br390

Distribuição de Probabilidade Discreta

Uma distribuição discreta de probabilidade enumera cada valor possível de uma variável 
aleatória, bem como sua probabilidade.

É considerada “variável aleatória discreta”, toda variável que assume um número contável de 
valores tais como:

 • Quantidade de gols de uma partida de futebol;
 • Prêmio de um jogo;
 • Quantidade de telefones por pessoa, no Brasil.

Essas variáveis possuem uma distribuição de probabilidade.

Exemplo: Em um levantamento perguntou-se a uma amostra de famílias quantos veículos elas 
possuíam.

Número de
Veículos (x) P(x)

0 0,004

1 0,435

2 0,355

3 0,206

Propriedades de uma Distribuição de Probabilidade

Além disso a soma de todas as probabilidades é 1 que representa 100 %.
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Histograma de Probabilidade

Obs.: Esse histograma é semelhante ao histograma de frequência relativa visto em Estatística.

A altura das barras representa a probabilidade de x.

Média (valor esperado)

Para calcular essa média basta multiplicar cada valor pela sua probabilidade, assim:

Número de Veículos (x) P(x) x.P(x)

0 0,004 0

1 0,435 0,435

2 0,355 0,71

3 0,206 0,618

Soma dos produtos: 1,763

Assim vemos que o valor esperado (média) é 1,763.

Exemplo 1: Foi feita uma pesquisa acerca do numero de computadores que as famílias e uma 
rua possuíam e montada a tabela a seguir.

Computadores 300 280 95 20

Famílias 0 1 2 3
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Distribuição de Probabilidades

Exemplo 2: A tabela representa a quantidade de aparelhos de celular de uma pessoa de 18 
anos, bem como sua distribuição de probabilidade.

Nº de
computadores (x)

Frequência
Absoluta P(x) x.P(x) (Média)

0 300 300/695=0,43165 0

1 280 280/695=0,40288 0,40288

2 95 95/695=0,13670 0,27340

3 20 20/695=0,02878 0,08634

TOTAL 695 1 0,76262

Podemos ainda representar essa distribuição na forma de gráfico de colunas:

Calculando a média temos:

Média = 0.0,23 + 1. 0,48 + 2. 0,18 + 3.0,1 + 4. 0,01 = 1,18 celulares por pessoa.
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16. (CESPE - BB 2014) Sejam X o número de contratos realizados, e Y o número de contratos 
cancelados em uma determinada agência, por dia. A distribuição conjunta de X e Y é dada por,

Dado que pelo menos quatro contratos novos foram fechados, a probabilidade de que três 
contratos sejam cancelados no mesmo dia é: 

a) 2
3

 

b) 1
3

  

c) 1
10

 

d) 
1
8

  

e) 1
4

Gabarito: 1. C 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B 9. D 10. D 11. E 12. A 13. D 14. E 15. B 16. E
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TRIGONOMETRIA

Ciclo Trigonométrico

 • O Círculo Trigonométrico ou ciclo Trigonométrico é um recurso criado para facilitar a 
visualização das proporções entre os lados dos triângulos retângulos. Ele consiste em uma 
circunferência orientada de raio unitário, centrada na origem dos 2 eixos de um plano 
cartesiano ortogonal, ou seja, um plano definido por duas retas perpendiculares entre si, 
ambas com o valor 0 (zero) no ponto onde elas se cortam. 

Existem dois sentidos de marcação dos arcos no ciclo: o sentido positivo, chamado de anti-
horário, que se dá a partir da origem dos arcos até o lado terminal do ângulo correspondente 
ao arco; e o sentido negativo, ou horário, que se dá no sentido contrário ao anterior.

 • O radiano (símbolo: rad ) é a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Ele é a 
unidade padrão de medida angular utilizada em muitas áreas da matemática 

Relação Principal: πrad = 180°

 • Nos estudos trigonométricos existem arcos que possuem medidas maiores que 360º, isto é, 
eles possuem mais de uma volta. Sabemos que uma volta completa equivale a 360º ou 2π 
rad, com base nessa informação podemos reduzi-lo à primeira volta, realizando o seguinte 
cálculo: dividir a medida do arco em graus por 360º (volta completa), o resto da divisão 
será a menor determinação positiva do arco. 

 • Dois arcos são côngruos quando possuem a mesma origem e a mesma extremidade.
Dessa forma, a determinação principal do arco em um dos quadrantes fica mais fácil. A 
determinação principal de um arco que mede α (graus ou radianos) é dada de acordo com 
as definições: 0º ≤ α < 360º ou 0 ≤ α < 2π. 

Módulo 12
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→ Exemplo Resolvido: Considerando o arco α = 2100°, qual será a sua determinação principal. 

2100° : 360° = quociente 5 e resto igual a 300. Portanto, o arco possui determinação principal 
no 3º quadrante (300°), com 5 voltas completas. Logo ele é côngruo do 300°

→Exemplo 2: Dado o arco 
17π
4 rad

, a sua determinação principal será: 
17π
4 rad

= 16π
4

+ π
4
= 4π+ π

4
, onde: 

4π = corresponde a duas voltas completas 
π
4

 = determinação principal (45° – 1° quadrante)

Resumindo: NÃO IMPORTA QUANTAS VOLTAS SÂO DADAS, MAS SIM ONDE ELA PARA.

TRANSFORMAÇÕES: RADIANOS ↔ GRAUS

 • Quando medimos o ângulo de um arco utilizamos como unidade o grau ou o radiano. Temos 
que 1º (um grau) possui 60’ (sessenta minutos) e 1’ (um minuto) possui 60” (sessenta 
segundos). Uma circunferência possui 360 arcos de abertura igual a 1º. 

Α tabela a seguir mostra algumas relações entre as unidades em graus e radianos:
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Exemplos de Aula

1. Localize no ciclo trigonométrico os arcos 45°, π
3

 , 210°,330°, 7π
6

 e 5π
6

.

          

          

2. Calcule a determinação principal e localize os arcos côngruos de 810°, 1620°, 2000° e 27π
4

.
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3. Dentre os desenhos abaixo, aquele que representa o ângulo que tem medida mais próxima de 
1 radiano é: 

4. Se um ângulo mede 40°, então sua medida em radianos vale:

a) 
π
3

b) 
π
4

c) 
2π
9

d) 
3π
7

e) 
5π
6

RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Definição

A Trigonometria (trigono: triângulo e metria: medidas) é o ramo da Matemática que estuda a 
proporção, fixa, entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo, para os diversos 
valores de um dos seus ângulos agudos.

Entre estes ângulos, os de 30°, 45° e 60° são denominados ângulos notáveis. As proporções 
entre os 3 lados dos triângulos retângulos são denominadas de seno, cosseno, tangente e 
cotangente, dependendo dos lados considerados na proporção.

Principais Relações Trigonométricas

→ Os estudos iniciais sobre a trigonometria são associados ao grego Hiparco, que relacionou 
os lados e os ângulos de um triângulo retângulo e possivelmente construiu a primeira tabela 
de valores trigonométricos, por isso muitos o consideram o pai da trigonometria. Os estudos 
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trigonométricos no triângulo são embasados em três relações fundamentais: seno, cosseno e 
tangente.

 • O seno é uma função trigonométrica. Dado um triângulo retângulo com um de seus 
ângulos internos igual a θ, define-se senθ como sendo a razão entre o cateto oposto a θ e a 
hipotenusa deste triângulo. Dessa mesma forma o cosseno, definido como cos θ, é a razão 
entre o cateto adjacente a θ e a hipotenusa. Para completar temos a tangente, tg θ, que é a 
razão entre os catetos oposto e adjacente.

 • Assim:      

sen θ=
cateto oposto
hipotenusa

cos θ=
cateto adjacente

hipotenusa

tg θ=
cateto oposto

cateto adjacente

Composição do Triângulo Retângulo

Catetos: correspondem aos lados que compõem o ângulo reto, formada por dois catetos: 
adjacente e oposto.

Hipotenusa: lado oposto ao ângulo reto considerado o maior lado do triângulo retângulo.

DICA:     SOH        CAH      TOA
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Visualização no ciclo 

Vale lembrar que   – 1 ≤ senx ≤ +1 , – 1 ≤ cosx ≤ +1 e -∞ ≤ tgx ≤ +∞.

NÃO ESQUECER : sen²x + cos² x = 1 , para todo x∊R.

Além disso é importante sabermos os valores dos ângulos notáveis.

IMPORTANTE: Use Sempre Tua Cabeça!!!!!

CASOS ESPECIAIS DE TRIÂNGULOS RETÂNGULOS

→ Caso : “Coisa” , “2Coisa” e “Coisa 3 ”



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Dudan

www.acasadoconcurseiro.com.br 401

→ Caso : Triangulo Retângulo Isósceles 

Exemplos de aula

5. Um avião decola, percorrendo uma trajetória retilínea, formando com o solo, um ângulo de 30° 
(suponha que a região sobrevoada pelo avião seja plana). Depois de percorrer 1.000 metros, a 
altura atingida pelo avião é.

a) 250m

b) 250 3

c) 500m

d) 500 2

e) 500 3

6. Um foguete é lançado sob um ângulo de 45°. Num certo instante a altura dele é de 500 m, logo 
a distância percorrida por ele , em linha reta , é de:

a) 1000 m

b) 600 m

c) 500 m

d) 500 2  m

e) 1000 2   m

7. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20°. Após percorrer 2.000 metros em linha 
reta, a altura atingida pelo avião, é de aproximadamente.

(Utilize: sen 20° = 0,342; cos 20° = 0,94 e tg 20° = 0,364)

a) 684 m
b) 728 m
c) 1280 m
d) 1880 m
e) 2000m
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8. Sendo cos x = 
− 3
2

 e x ∊ 
π
2
,π

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥  ; o valor de tg x é:

a) 3

b) 
− 3
3

c) − 3          

d) 3 3

e) 1

9. Sendo x um número real, o menor e o maior valor possíveis da expressão 
42

5−2.sen 10x( )  são, 
respectivamente,

a) 6 e 14. 

b) − 21 e 42
5

.

c) −14
5

 e 42
25

. 

d) − 42 e 42.

e) − 14 e −6.

Faça Você:

10. A Jeronimo Coelho  e a rua Duque de Caxias, ambas retilíneas, cruzam-se conforme um ângulo 
de 30°. A sede da Casa do Concurseiro encontra-se na avenida Jerônimo Coelho à 900 m do 
citado cruzamento. Portanto, em metros, a distância da sede da Casa do Concurseiro à Duque 
de Caxias é de.

a) 300 m
b) 450 m.
c) 450 3  m
d) 600 m
e) 900 m

11. Quando o ângulo de elevação do sol é de 65°, a sombra de um edifício mede 18 m. A altura do 
edifício é de:

 (sen 65° = 0,9063, cos 65° = 0,4226 e tg 65° = 2,1445)

a) 7,60 m
b) 16,31 m
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c) 24,45 m
d) 38,60 m
e) 45,96 m

Outras Relações Trigonométricas

COTANGENTE, SECANTE E COSSECANTE

→ As razões trigonométricas vistas anteriormente possuem inversas que são nomeadas 
cossecante, secante e cotangente. Assim:

 • sec x = 
1

cosx
= hipotenusa
cateto adjacente

 • cossec x = 
1

senx
= hipotenusa
cateto oposto

 • cotg x = 
1

tg x
=
cateto adjacente
cateto oposto

Vale lembrar que secante, cossecante e cotangente herdam os sinais de cosseno, seno e 
tangente respectivamente.

→ Ainda devemos lembrar que:

sec² x = 1 + tg² x     cosec²x = 1 + cotg²x

Faça você:

12. Sabendo-se que cotg x = 
1
2

 e 0 < x < 
π
2

, pode-se afirmar que o valor de sen x é:

a) 1
10

b) 
2
5

c) 5
5

d) 2 5
5

e) 2 5
2
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13. A expressão (1 + cotg2x).(1 − cos2x) é igual a:

a) 0 
b) 1 
c) cos x 
d) sen x
e) cotg x

REDUÇÃO AO PRIMEIRO QUADRANTE E FAMÍLIAS

→ Reduzir um ângulo ao 1º quadrante consiste em determinar um ângulo positivo do 1.º 
quadrante, cujas razões trigonométricas tenham, em valor absoluto, valores iguais às do ângulo 
dado.

Sendo assim basta descobrir o ângulo formado com a horizontal (eixo x) que garante o valor e o 
sinal vira do quadrante, relembrando o “Use Sempre Tua Cabeça”.

→ Principais Famílias

Assim temos :

 • Sen 135° = + 2
2

 , pois é da família do 45°(garante o valor) e do 2º quadrante (garante o 
sinal);

 • Tg 300° = − 3  , pois é da família do 60° (garante o valor) e do 4º quadrante (garante o 
sinal);

 • Cos 210° = − 3
2

 , pois é da família do 30° (garante o valor) e do 3º quadrante (garante o 
sinal).
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Exemplos de Aula

14. Calcular:

a) sec (405°)  

b) csc ( − 150°)  

c) cot 
19π
3

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

d) sen²(735°) + cos²(735)

15. A expressão 
3.tg π−5.sen3π

2
+2.cos 3π

4.senπ
2
−7.cos 0

é igual a:

a)  − 2  
b) − 1 
c) 0  
d) 1 
e) 2

16. A alternativa verdadeira é:

a) csc
7π
2

=1

b) sen150° = −1
2

c) sec210° = − 3
2

d) cos
3π
4

= −sen3π
4

e) tg3π =1

17. Qual das afirmações a seguir é verdadeira?

a) sen 210° < cos 210° < tg 210°
b) cos 210° < sen 210° < tg 210°
c) tg 210° < sen 210 ° < cos 210°
d) tg 210° < cos 210° < sen 210°
e) sen 210° < tg 210° < cos 210°
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ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE ARCOS 

→ Ao somarmos dois ângulos e calcularmos uma função trigonométrica deles percebemos 
que não obteremos o mesmo resultamos se antes de somarmos esses ângulos aplicarmos 
a propriedade da adição em alguns casos, ou seja, nem sempre podemos aplicar a seguinte 
propriedade cos (x + y) = cos x + cos y.

→ Para isso temos as seguintes fórmulas:

 • sen(a + b) = sena.cosb + senb.cosa ;
 • sen(a – b) = sena.cosb – senb.cosa;
 • cos(a + b) = cosa.cosb – sena.senb;
 • cos(a – b) = cosa.cosb + sena.senb.

Exemplo 1: Calcular cos75°

Se 75° = 30° + 45° temos cos (75°) = cos (30° + 45°) = cos 30° cos 45°– sen 30° sen 45°

Assim cos 75° = 3
2
.
2
2

− 1
2
.
2
2

= 6 − 2
4

Exemplo 2: Calcular sen105°

Se 105° = 60° + 45° temos sen 105° = sen (60°+45°) = sen 60°.cos 45° + sen 45°. cos 60°

Assim sen 105°= 
3
2
.
2
2

+ 2
2
.
1
2
= 6 + 2

4
Exemplos  de Aula

18. Calcule sen 225°pelo método de adição de arcos e compare com a resposta esperada.

ARCOS DUPLOS

→ Vamos obter a expressão que determina o seno, o cosseno e a tangente do arco duplo.

Considere um arco α qualquer. Segue que:
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Exemplo: determine o valor de sen 120° e cos 120°:

Podemos escrever 120° como 60°+ 60° ou 2.60° logo

sen 120° = sen (2.60°) =2. sen 60° cos 60° = 2
3
2
.
1
2
= 3

2
 e 

cos 120° = cos (2.60°) =cos² 60°– sen² 60° = 
1
2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
− 3

2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ = −

1
2

Exemplos de Aula

19. Se sen x= 1
4

, calcule cos (2x).

20. Se sen a= 
4
5

, e 0 < a < 
π
2

, calcular:

a) cos (2a) 

b) sen (2a) 
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21. O valor de sen 75° . sen 15° é:

a) 1

b) 1
2

c) 1
4

d) 
1
8

e) 
1
16

22. A expressão cos 3π
2
+ x

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

é equivalente a:

a) – sen x
b) – cos x
c) sen x.cos x
d) cos x
e) sen x

Faça Você

23. Simplificando y =
sen π+a( )
cos 3π

2
−a

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, obtém-se como resultado:

a) – 1           

b) −2
3

c) 
2
3

d) 1            

e) 
3
2

Gabarito: 3. B 4. C 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. B 11. D 12. B 13. B 15. B 16. D 17. B 21. C 22. E 23. D
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Raciocínio Lógico-Quantitativo

PROPOSIÇÃO SIMPLES

Um argumento é uma sequência de proposições na qual uma delas é a conclusão e as demais 
são premissas. As premissas justificam a conclusão.

Proposição: Toda frase que você consiga atribuir um valor lógico é proposição, ou seja, frases 
que podem ser verdadeiras ou falsas.

Exemplos:

1) Ed é feliz.

2) João estuda.

3) Zambeli é desdentado. 

	  

Não são proposições frases onde você não 
consegue julgar, se é verdadeira ou falsa, por 
exemplo: 

1) Vai estudar? 
2) Mas que legal! 

legal! 

Então, o que não seria 
uma proposição? 

Sentença: Nem sempre permite julgar se é verdadeiro ou falso. Pode não ter valor lógico.

Frases interrogativas, no imperativo, exclamativas e com sujeito 
indeterminado, não são proposições.

Sentenças Abertas: São sentenças nas quais não podemos determinar o sujeito. Uma forma 
simples de identificá-las é o fato de que não podem ser nem Verdadeiras ou Falsas. Essas 
sentenças também não são proposições.

Aquele cantor é famoso.
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 A + B + C = 60. 

Ela viajou. 

QUESTÃO COMENTADA

 (CESPE: Banco do Brasil – 2007) Na lista de frases apresentadas a seguir, há 
exatamente três proposições.

I. “A frase dentro destas aspas é uma mentira.”

II. A expressão X + Y é positiva.

III. O valor de 4 +3= 7

IV. Pelé marcou dez gols para a seleção brasileira.

V. O que é isto?

Solução: 

Item I: Não é possível atribuir um único valor lógico para esta sentença, já que se 
considerar que é verdadeiro, teremos uma resposta falsa (mentira) e vice-versa. 
Logo não é proposição.

Item II: Como se trata de uma sentença aberta, onde não estão definidos os 
valores de X e Y, logo também não é proposição.

Item III: Como a expressão matemática não contém variável, logo é uma 
proposição, conseguimos atribuir um valor lógico, que neste caso seria falso.

Item IV: Uma simples proposição, já que conseguimos atribuir um único valor 
lógico.

Item V: Como trata-se de uma interrogativa, logo não é possível atribuir valor 
lógico, assim não é proposição.

Conclusão: Errado, pois existem apenas 2 proposições, Item III e IV.
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NEGAÇÃO SIMPLES

1) Éder é Feio.

Como negamos essa frase?

	   Hã... Éder é bonito. 

Para quem, também disse: “Éder é bonito”, errou. Negar uma proposição não significa dizer o 
oposto, mas sim escrever todos os casos possíveis diferentes do que está sugerido.

“Éder NÃO é feio.”

A negação de uma proposição é uma nova proposição que é verdadeira se a primeira for falsa e 
é falsa se a primeira for verdadeira.

PARA GABARITAR
Para negar uma sentença acrescentamos o não, sem mudar a estrutura da frase.

2) Maria Rita não é louca.

Negação: “Maria Rita é louca.”

Para negar uma negação excluímos o não.

Simbologia: Assim como na matemática representamos valores desconhecidos por x, y, z... Na 
lógica também simbolizamos frases por letras. Exemplo:

Éder é Feio.

	  
Z 

Proposição: Z

Para simbolizar a negação usaremos ˜ ou ¬ .

Negação: Éder não é feio.

Simbologia: ˜Z.
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Maria Rita não é louca.

	  
A 

Proposição: ˜A

Negação: Aline é louca. 

Simbologia: ˜(˜ A)= A

p= Thiago Machado gosta de matemática.

~p = Thiago Machado não gosta de matemática.

Caso eu queira negar que Thiago Machado não gosta de matemática a frase voltaria para a 
proposição “p”, Thiago Machado gosta de matemática”.

~p = Thiago Machado não gosta de matemática.

~(~p) = Não é verdade que Thiago Machado não gosta de matemática.

ou 

~(~p) = Thiago Machado gosta de matemática.

EXCEÇÕES
Cuidado, em casos que só existirem duas possibilidades, se aceita como negação o 
“contrário”, alterando assim a proposição inicial. Exemplo:

p: João será aprovado no concurso.

~p: João será reprovado no concurso.

q: O deputado foi julgado como inocente no esquema “lava-jato”.

~q: O deputado foi julgado como culpado no esquema “lava jato”

	   Isso mesmo,  negação de uma 
negação é uma afirmação! 
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CONECTIVOS LÓGICOS

Um conectivo lógico (também chamado de operador lógico) é um símbolo ou palavra usado para 
conectar duas ou mais sentenças (tanto na linguagem formal quanto na linguagem natural) de 
uma maneira gramaticalmente válida, de modo que o sentido da sentença composta produzida 
dependa apenas das sentenças originais.

Muitas das proposições que encontramos na prática podem ser consideradas como construídas 
a partir de uma, ou mais, proposições mais simples por utilização de uns instrumentos lógicos, 
a que se costuma dar o nome de conectivos, de tal modo que o valor de verdade da proposição 
inicial fica determinado pelos valores de verdade da, ou das, proposições mais simples que 
contribuíram para a sua formação.

Os principais conectivos lógicos são:

I. "e" (conjunção)

II. "ou" (disjunção)

III. "se...então" (implicação)

IV. "se e somente se" (equivalência)

CONJUNÇÃO – “E”

Proposições compostas ligadas entre si pelo conectivo “e”.

Simbolicamente, esse conectivo pode ser representado por “ ∧  ”. 

Exemplo:

Chove e faz frio.

Tabela verdade: Tabela verdade é uma forma de analisarmos a frase de acordo com suas 
possibilidades, o que aconteceria se cada caso acontecesse.

Exemplo:

Fui aprovado no concurso da PF e Serei aprovado no concurso da PRF.

Proposição 1: Fui aprovado no concurso da PF.

Proposição 2: Serei aprovado no concurso da PRF.

Conetivo: e

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “^”.

Assim podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: p^q
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Vamos preencher a tabela abaixo com as seguintes hipóteses:

H1: 

p: Não fui aprovado no concurso da PF.

q: Serei aprovado no concurso da PRF.

H2: 

p: Fui aprovado no concurso da PF.

q: Não serei aprovado no concurso da PRF.

H3: 

p: Não fui aprovado no concurso da PF.

q: Não serei aprovado no concurso da PRF.

H4: 

p: Fui aprovado no concurso da PF.

q: Serei aprovado no concurso da PRF

Tabela Verdade: Aqui vamos analisar o resultado da sentença como um todo, considerando 
cada uma das hipóteses acima.

p q P  ^  Q

H1 F V F

H2 V F F

H3 F F F

H4 V V V

Conclusão: 
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DISJUNÇÃO – “OU”

Recebe o nome de disjunção toda a proposição composta em que as partes estejam unidas 
pelo conectivo ou. Simbolicamente, representaremos esse conectivo por “v”.

Exemplo:

Estudo para o concurso ou assisto o Big Brother.

Proposição 1: Estudo para o concurso.

Proposição 2: assisto o Big Brother.

Conetivo: ou

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “v”.

Assim podemos representar a sentença acima da seguinte forma: p v q

Vamos preencher a tabela abaixo com as seguintes hipóteses:

H1: 

p: Estudo para o concurso .

q: assisto o Futebol.

H2: 

p: Não Estudo para o concurso .

q: assisto o Futebol.

H3: 

p: Estudo para o concurso .

q: Não assisto o Futebol.

H4: 

p: Não Estudo para o concurso.

q: Não assisto o Futebol.

Tabela Verdade:

p q P  v  Q

H1 V V V

H2 F V V

H3 V F V

H4 F F F
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DISJUNÇÃO EXCLUSIVA – “OU....OU”

Recebe o nome de disjunção exclusiva toda a proposição composta em que as partes estejam 
unidas pelo conectivo ou “primeira proposição” ou “segunda proposição”. Simbolicamente, 
representaremos esse conectivo por “v”.

Exemplo:

Ou vou à praia ou estudo para o concurso.

Proposição 1: Vou à Praia.

Proposição 2: estudo para o concurso.

Conetivo: ou

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “	   V	   “

Assim podemos representar a sentença acima da seguinte forma: p	   V	  q

Vamos preencher a tabela abaixo com as seguintes hipóteses:

H1: 

p: Vou à praia.

q: estudo para o concurso Brasil.

H2: 

p: Não Vou a praia

q: estudo para o concurso Brasil.

H3: 

p: Vou à praia.
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q: Não estudo para o concurso Brasil..

H4: 

p: Não Vou à praia.

q: Não estudo para o concurso Brasil.

Tabela Verdade:

p q P  v  Q

H1 V V F

H2 F V V

H3 V F V

H4 F F F

CONDICIONAL – “SE......ENTÃO......”

Recebe o nome de condicional toda proposição composta em que as partes estejam unidas 
pelo conectivo Se... então, simbolicamente representaremos esse conectivo por “ ”. 

Em alguns casos o condicional é apresentado com uma vírgula substituindo a palavra “então”, 
ficando a sentença com a seguinte característica: Se proposição 1 , proposição 2.

Exemplo: “Se estudo, então sou aprovado”.

Proposição 1: estudo (Condição Suficiente)

Proposição 2: sou aprovado (Condição Necessária)

Conetivo: se.. então

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “→”
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Assim podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: p → q

Agora vamos preencher a tabela abaixo com as seguintes hipóteses:

H1: 

p: estudo.

q: sou aprovado.

H2: 

p: Não estudo.

q: sou aprovado.

H3: 

p: Não estudo.

q: Não sou aprovado.

H4: 

p: estudo.

q: Não sou aprovado.

p q P  →  Q

H1 V V V

H2 F V V

H3 F F V

H4 V F F

A tabela verdade do condicional é a mais cobrada em provas de concurso público.

A primeira proposição, que compõe uma condicional, chamamos de condição suficiente da 
sentença e a segunda é a condição necessária.

No exemplo anterior temos:

• Estudo é condição necessária para ser aprovado.

• Ser aprovado é condição suficiente para estudar.

Para detonar uma prova de Raciocínio Lógico 
em um concurso público, você precisa 
saber que, uma condicional só será falsa 
se a primeira proposição for verdadeira e a 
segunda falsa.
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BICONDICIONAL – “.....SE SOMENTE SE......”

Recebe o nome de bicondicional toda proposição composta em que as partes estejam unidas 
pelo conectivo ... se somente se... Simbolicamente, representaremos esse conectivo por “↔”. 
Portanto, se temos a sentença:

Exemplo: “Maria compra o sapato se e somente se o sapato combina com a bolsa”.

Proposição 1: Maria compra o sapato.

Proposição 2: O sapato combina com a bolsa.

Conetivo: se e somente se.

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “↔”

Assim podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: p↔q

Vamos preencher a tabela abaixo com as seguintes hipóteses:

H1: 

p: Maria compra o sapato.

q: O sapato não combina com a bolsa.

H2: 

p: Maria não compra o sapato.

q: O sapato combina com a bolsa.

H3: 

p: Maria compra o sapato.

q: O sapato combina com a bolsa.

H4: 

p: Maria não compra o sapato.

q: O sapato não combina com a bolsa.

p q P  ↔  Q

H1 V F F

H2 F V F

H3 V V V

H4 F F V
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Uma proposição bicondicional pode ser escrita como duas condicionais, é como se tivéssemos 
duas implicações, uma seta da esquerda para direita e outra seta da direita para esquerda, 
conforme exemplo abaixo:

p↔ q⇔ (p→ q) ∧ (q→ p)  

Neste caso, transformamos um bicondicional em duas condicionais conectadas por uma 
conjunção. Estas sentenças são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo valor lógico.

PARA GABARITAR

SENTENÇA LÓGICA VERDADEIRO SE... FALSO SE..

p∧ q p e q são, ambos, verdade um dos dois for falso

p∨ q um dos dois for verdade ambos, são falsos

p → q nos demais casos que não 
for falso p = V e q = F

p ↔ q p e q tiverem valores lógicos 
iguais

p e q tiverem valores lógicos 
diferentes

TAUTOLOGIA

Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições p, q, r, ... será dita uma 
Tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das 
proposições p, q, r, ... que a compõem.

Exemplo:

Grêmio cai para segunda divisão ou o Grêmio não cai para segunda divisão.

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “~p” e o conetivo de “V”.

Assim podemos representar a sentença acima da seguinte forma: p V ~p

Agora vamos construir as hipóteses:

O bicondicional só será verdadeiro quando ambas 
as proposições possuírem o mesmo valor lógico, 
ou quando as duas forem verdadeiras ou as duas 
proposições forem falsas.
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H1: 

p: Grêmio cai para segunda divisão.

~p: Grêmio não cai para segunda divisão.

H2: 

p: Grêmio não cai para segunda divisão.

~p: Grêmio cai para segunda divisão.

p ~p p v ~p

H1 V F V

H2 F V V

Como os valores lógicos encontrados foram todos verdadeiros, logo temos uma TAUTOLOGIA!

Exemplo 2, verificamos se a sentença abaixo é uma tautologia:

Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo.

p = João é alto.

q = Guilherme é gordo. 

	  

 
	   → ∨p p q 	  

Agora vamos construir a tabela verdade da sentença acima:

p q p v q p → p v q

H1 V F V V

H2 F V V V

H3 F V V V

H4 F F F V

Como para todas as combinações possíveis, sempre o valor lógico da sentença será verdadeiro, 
logo temos uma tautologia.

CONTRADIÇÃO

Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições p, q, r, ... será dita uma 
contradição se ela for sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições p, 
q, r, ... que a compõem.

Exemplo: Lula é o presidente do Brasil e Lula não é o presidente do Brasil.
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Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “~p” e o conetivo de “^”.

Assim podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: p ^ ~p

p ~p p ^ ~p

H1 V F F

H2 F V F

Logo temos uma CONTRADIÇÃO!

PARA GABARITAR
• Sempre Verdadeiro = Tautologia

• Sempre Falso = Contradição

• Verdadeiro e Falso = Contigência

EQUIVALÊNCIA DE UMA CONDICIONAL.

Vamos descobrir qual a sentença equivalente a uma condicional, negando duas vezes a mesma 
sentença.

Exemplo: Se estudo sozinho então sou autodidata.

Simbolizando temos:

p = estudo sozinho.

p = sou autodidata.  

	  

 
	   →p q 	  

conectivo = →

Simbolicamente: p→ q

Vamos negar, ~ p→ q⎡⎣ ⎤⎦ = p∧ ~ q

Agora vamos negar a negação para encontrarmos uma equivalência.

Negamos a negação da condicional  

Solução: Não estudo sozinho ou sou autodidata.

Mas será mesmo que estas proposições, p → q e ~p v q são mesmo equivalentes?  Veremos 
através da tabela verdade.
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p Q ~p p → q ~ p v q

V V F V V

V F F F F

F V V V V

F F V V V

Perceba na tabela verdade que p→q e  ~p v q tem o mesmo valor lógico, assim essas duas 
proposições são equivalentes. 

Exemplo 2: Vamos encontrar uma proposição equivalente a sentença “Se sou gremista então 
não sou feliz.”

p = Sou gremista.

q = Sou feliz.

~q = Não sou feliz. 

	  

 

	   p ~ q→
	  

Negação:  ~ p→~ q⎡⎣ ⎤⎦ = p ∧ q

Sou gremista e sou feliz.

Equivalência: negação da negação.

~ p→~ q⎡⎣ ⎤⎦ = p ∧ q

~ p ∧ q⎡⎣ ⎤⎦ =~ p∨ ~ q

Logo, Não sou gremista ou não sou feliz é uma sentença equivalente.

Exemplo 3: Agora procuramos uma sentença equivalente a “Canto ou não estudo.”

c = Canto.

e = Estudo.

~e = Não estudo. 

	  

 

	   c ~ e∨
	  

Negação: ~ c∨ ~ e⎡⎣ ⎤⎦ =~ c ∧ e

Equivalência: Negar a negação: ~ ~ c ∧ e⎡⎣ ⎤⎦ = c∨ ~ e

Voltamos para a mesma proposição, tem algo errado, teremos que buscar alternativa. Vamos 
lá:

Vamos para a regra de equivalência de uma condicional.

	  

p q ~ p q→ = ∨ 	    , podemos mudar a ordem da igualdade.

~ p ∨ q = p→ q

Veja que o valor lógico de p mudou e q continuou com o mesmo valor lógico.
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Usando a regra acima vamos transformar a proposição inicial composta de uma disjunção em 
numa condicional.

 c∨ ~ e = p→ q

Para chegar à condicional, mudo o valor lógico de p,

Troco “ou” por “se...então” e mantenho o valor lógico de q, ficando:

Se não canto então não estudo.

Exemplo 4: Estudo ou não sou aprovado. Qual a sentença equivalente?

e = Estudo.

a = Sou aprovado.

~a = Não sou aprovado. 

	  

 

	   e ~ a∨ 	  

Dica: quando for “ou” a equivalência sempre será “se...então”.

Assim, temos que transformar “ou” em “se...então”. Mas como?

 p→ q  = ~ p ∨ q  (equivalentes), vamos inverter.

~ p ∨ q   = p→ q

Inverte o primeiro e mantém o segundo, trocando “ou” por “se...então”, transferimos isso para 
nossa proposição.

e∨ ~ a =~ e→~ a

Trocamos “e” por “~e”, mantemos “~a” e trocamos "v"por "→ ".

Logo, Se não estudo então não sou aprovado.

Não podemos esquecer que “ou” é comutativo, assim a opção de resposta pode estar trocada, 
então atente nisto, ao invés de   pode ser  , assim a resposta ficaria:

Se sou aprovado então estudo.

Quaisquer das respostas estarão certas, então muita atenção!
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CONTRAPOSITIVA:

Utilizamos como exemplo a sentença abaixo:

Se estudo lógica então sou aprovado.

p = estudo lógica.

q = sou aprovado. 

	  

 

	   →p q 	  

Vamos primeiro negar esta sentença:

~ (p→ q) =p∧ ~ q

Lembrando da tabela verdade da conjunção “e”, notamos que a mesma é comutativa, ou seja, 
se alterarmos a ordem das premissas o valor lógico da sentença não será alterado. Assim vamos 
reescrever a sentença encontrada na negação, alterando o valor lógico das proposições.

p∧ ~ q =~ q ∧ p

Agora vamos negar mais uma vez para encontrar uma equivalência da primeira proposição.

~ (~ q ∧ p)⇔ q∨ ~ p

Agora vamos utilizar a regra de equivalência que aprendemos anteriormente.

Regra:
p→ q⇔~ p ∨ q

Em nosso exemplo temos :
q∨ ~ p⇔~ q→~ p

Logo encontramos uma outra equivalência para a nossa sentença inicial.

Esta outra equivalência chamamos de contrapositiva e é muito fácil de encontrar, basta 
comutar as proposições (trocar a ordem) e negar ambas.

p→ q =~ q→~ p

Exemplo 2: Encontrar a contrapositiva (equivalente) da proposição “Se estudo muito então 
minha cabeça dói”

p = estudo muito.

q = minha cabeça dói.

	  

 
	   →p q 	  

Encontramos a contrapositiva, invertendo e negando ambas proposições.

p→ q =~ q→~ p
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Logo temos que: Se minha cabeça não dói então não estudo muito.

PARA GABARITAR

EQUIVALÊNCIA 1: p→ q =~ p ∨ q      

EQUIVALÊNCIA 2: p→ q =~ q→~ p  (contrapositiva)

EQUIVALÊNCIA BICONDICIONAL E CONDICIONAL

Recebe o nome de bicondicional toda proposição composta em que as partes estejam unidas 
pelo conectivo ...se somente se... Simbolicamente, representaremos esse conectivo por “↔”. 
Portanto, se temos a sentença:

Exemplo: “Estudo se e somente se sou aprovado”.

Proposição 1: Estudo.

Proposição 2: Sou aprovado.

Conetivo: se e somente se.

Vamos chamar a primeira proposição de “p” a segunda de “q” e o conetivo de “ ”

Assim podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: p   q

Sua tabela verdade é:

p q P ↔ Q

H1 V F F

H2 F V F

H3 V V V

H4 F F V

Uma proposição bicondicional pode ser escrita como duas condicionais, é como se tivéssemos 
duas implicações, uma seta da esquerda para direita e outra seta da direita para esquerda, 
conforme exemplo abaixo:

p↔ q⇔ (p→ q) ∧ (q→ p)
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Neste caso, transformamos um bicondicional em duas condicionais conectadas por uma 
conjunção. Estas sentenças são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo valor lógico.

p q p → q p ← q (p → q) ^ (p ← q) p ↔ q

V V V V V V

F F V V V V

F V V F F F

V F F V F F

NEGAÇÃO DE UMA PROPOSIÇÃO COMPOSTA

Agora vamos aprender a negar proposições compostas, para isto devemos considerar que:

Para negarmos uma proposição conjunta devemos utilizar à propriedade distributiva, similar 
aquela utilizada em álgebra na matemática.

NEGAÇÃO DE UMA DISJUNÇÃO.

Negar uma sentença composta é apenas escrever quando esta sentença assume o valor lógico 
de falso, lembrando as nossas tabelas verdade construídas anteriormente.

Para uma disjunção ser falsa (negação) a primeira e a segunda proposição tem que ser falsas, 
conforme a tabela verdade abaixo, hipótese 4:

p q P v Q

H1 V V V

H2 F V V

H3 V F V

H4 F F F

Assim concluímos que para negar uma sentença do tipo P v Q, basta negar a primeira (falso) E 
negar a segunda (falso), logo a negação da disjunção (ou) é uma conjunção (e).

Exemplo 1:

1) Estudo ou trabalho.

p = estudo.

q = trabalho.

	  

 	  
p q∨ 	  

Conectivo =  v



 

www.acasadoconcurseiro.com.br432

Vamos agora negar essa proposição composta por uma disjunção.

~ p ∨ q( ) =  ~ p∧ ~ q

Não estudo e não trabalho.

Para negar uma proposição composta por uma disjunção, nós negamos a primeira proposição, 
negamos a segunda e trocamos “ou” por “e”.

Exemplo 2:

Não estudo ou sou aprovado.

p = estudo

q = sou aprovado

~p = não estudo 

	  

 
	  

~ p q∨
	  

Conectivo: “v”

Vamos agora negar essa proposição composta por uma disjunção.

~ ~ p ∨ q( ) = p∧ ~ q
Lembrando que negar uma negação é uma afirmação e que trocamos “ou” por “e” e negamos 
a afirmativa.

Estudo e não sou aprovado.

NEGAÇÃO DE UMA CONJUNÇÃO.

Vimos no capitulo de negação simples que a negação de uma negação é uma afirmação, ou 
seja, quando eu nego duas vezes uma mesma sentença, encontro uma equivalência.

Vimos que a negação da disjunção é uma conjunção, logo a negação da conjunção será uma 
disjunção.

Para negar uma proposição composta por uma conjunção, nós devemos negamos a primeira 
proposição e depois negarmos a segunda e trocamos “e” por “ou”.

Exemplo 1:

Vou a praia e não sou apanhado.

p = vou a praia.

q = não sou apanhado 

	  

 	  
∧p ~ q 	  

Conectivo = ∧
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Vamos agora negar essa proposição composta por uma conjunção.

~ p∧ ~ q( ) =  ~ p ∨ q

Não vou à praia ou sou apanhado.

PARA GABARITAR
Vejamos abaixo mais exemplo de negações de conjunção e disjunção:

~(p v q) =  ~(p)   ~(v)   ~(q)  =   (~p∧ ~q)

~(~p v q) =  ~(~p)   ~(v)   ~(q)  =   (p∧ ~q)

~(p∧ ~q) =  ~(p)   ~(∧ )   ~(~q)  =  (~p v q)

~(~p∧ ~q) =  ~(~p)  ~(∧ )   ~(~q)  =  (p v q)

NEGAÇÃO DE UMA CONDICIONAL

Conforme citamos anteriormente, negar uma proposição composta é escrever a(s) linha(s) em 
que a tabela verdade tem como resultado “falso”.

Sabemos que uma condicional só será falso, quando a primeira proposição for verdadeira “e” 
a segunda for falsa.

Assim para negarmos uma sentença composta com condicional, basta repetir a primeira 
proposição (primeira verdadeira), substituir o conetivo “se...então” por “e” e negar a segunda 
proposição (segunda falsa).

Vejamos um exemplo:

1) Se bebo então sou feliz.

p = bebo.

q = sou feliz. 

	   	   p q→
	  

Conectivo = →

Negação de uma condicional.

~ p→ q( ) = p∧ ~ q
Resposta: Bebo e não sou feliz.
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Exemplo 2: Se não estudo então não sou aprovado.

p = estudo.

~p = não estudo.

q = sou aprovado.

~q = não sou aprovado. 

	  

	   →~ p ~ q 	  

Conectivo = →

Negando: ~ ~ p→~ q( ) = ~ p ∧ q
Resposta: Não estudo e sou aprovado.

Exemplo 3: Se estudo então sou aprovado ou o curso não é ruim.

p = estudo.

q = sou aprovado.

r = curso é ruim.

~r = curso não é ruim. 

	  

	   p q ~ r→ ∨
	  

Negando, ~ p→ q∨ ~ r( )
Negamos a condicional, mantém a primeira e negamos a segunda proposição, como a 
segunda proposição é uma disjunção, negamos a disjunção, usando suas regras (negar as duas 
proposições trocando “ou” por “e”).

~ p→ q∨ ~ r( ) = p∧ ~ q∨ ~ r( ) = p∧ ~ q ∧ r

Estudo e não sou aprovado e o curso é ruim.

NEGAÇÃO DE UMA BICONDICIONAL.

Existe duas maneiras de negar uma bicondicional. Uma é a trivial onde apenas substituímos o 
conetivo “bicondiciona” pela “disjunção exclusiva”, conforme exemplo abaixo:

Sentença: Estudo se e somente se não vou à praia.

p = estudo.

q = vou à praia.

~q = não vou à praia 

	  

~ p↔~ q⎡⎣ ⎤⎦ = p∨ ~ q⎡⎣ ⎤⎦

Conectivo =  ↔

Logo sua negação será: Ou Estudo ou não vou à praia.
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A segunda maneira de negar uma bicondicional é utilizando a propriedade de equivalência e 
negando as duas condicionais, ida e volta, temos então que negar uma conjunção composta 
por duas condicionais. 

Negamos a primeira condicional ou negamos a segunda, usando a regra da condicional em 
cada uma delas.

Exemplo 1:

Estudo se e somente se não vou à praia.

p = estudo.

q = vou à praia.

~q = não vou à praia. 

	  

 

p↔~ q = p→~ q⎡⎣ ⎤⎦ ∧ ~ q→ p⎡⎣ ⎤⎦

Conectivo =  ↔

Uma bicondicional são duas condicionais, ida e volta.

Negando,

~ p↔~ q( ) =~ p→~ q⎡⎣ ⎤⎦ ∧ ~ q→ p⎡⎣ ⎤⎦
⎡
⎣

⎤
⎦ =

~ p↔~ q( ) =~ p→~ q⎡⎣ ⎤⎦ ∧ ~ q→ p⎡⎣ ⎤⎦
⎡
⎣

⎤
⎦ =

~ p→~ q⎡⎣ ⎤⎦∨ ~ ~ q→ p⎡⎣ ⎤⎦ =

p ∧ q∨ ~ q∧ ~ p.

Estudo e vou à praia ou não vou à praia e não estudo.

QUANTIFICADORES LÓGICOS

Chama-se argumento a afirmação de que um grupo de proposições iniciais redunda em uma 
outra proposição final, que será conseqüência das primeiras. Estudaremos aqui apenas os 
argumentos que podemos resolver por diagrama, contendo as expressões: Todo, algum, 
nenhum ou outras similares.

Um argumento válido tem obrigatoriamente a conclusão como consequência das premissas. 
Assim, quando um argumento é válido, a conjunção das premissas verdadeiras implica 
logicamente a conclusão.

Exemplo: Considere o silogismo abaixo:

1. Todo aluno da Casa do Concurseiro é aprovado.

2. Algum aprovado é funcionário da defensoria.
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Conclusão:

Existem alunos da casa que são funcionários da defensoria.

Para concluir se um silogismo é verdadeiro ou não, devemos construir conjuntos com as 
premissas dadas. Para isso devemos considerar todos os casos possíveis, limitando a escrever 
apenas o que a proposição afirma.

Pelo exemplo acima vimos que nem sempre a conclusão acima é verdadeira, veja que quando 
ele afirma que “existem alunos da casa que são funcionários da defensoria”, ele está dizendo 
que sempre isso vai acontecer, mas vimos por esse diagrama que nem sempre acontece.

	  

Funcionário	  da	  
Defensoria	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alunos	  aprovados	  

Aluno	  da	  
casa	  

Nesse diagrama isso acontece, mas pelo dito na conclusão, sempre vai existir, e vimos que não, 
logo a conclusão é falsa.

No mesmo exemplo, se a conclusão fosse:

“Existem funcionários da defensoria que não são alunos da casa”.

Qualquer diagrama que fizermos (de acordo com as premissas) essa conclusão será verdadeira, 
tanto no diagrama 1 quanto no diagrama 2, sempre vai ter alguém de fora do desenho.

Logo, teríamos um silogismo!

Silogismo é uma palavra cujo significado é o de cálculo. Etimologicamente, silogismo significa 
“reunir com o pensamento” e foi empregado pela primeira vez por Platão (429-348 a.C.). Aqui 
o sentido adotado é o de um raciocínio no qual, a partir de proposições iniciais, conclui-se uma 
proposição final. Aristóteles (384-346 a.C.) utilizou tal palavra para designar um argumento 
composto por duas premissas e uma conclusão.
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ALGUM

Vamos representar graficamente as premissas que contenham a expressão “algum”.

São considerados sinônimos de algum as expressões: existe(m), há pelo menos um ou qualquer 
outra similar.

Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos A e B. O que podemos inferir a partir 
do desenho?

	   A B 

Conclusões: 

Existem elementos em A que são B. 

Existem elementos em B que são A.

Existem elementos A que não são B.

Existem elementos B que não estão em A.

NENHUM

Vejamos agora as premissas que contém a expressão nenhum ou outro termo equivalente.

Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos A e B. O que podemos inferir a partir 
do desenho?

	   A B 

Conclusões:

Nenhum A é B.

Nenhum B é A.
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TODO

Vamos representar graficamente as premissas que contenham a expressão “todo”.

Pode ser utilizado como sinônimo de todo a expressão “qualquer um” ou outra similar.

Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos A e B. O que podemos inferir a partir 
do desenho?

	  

A 

B 

Conclusão:

Todo A é B.

Alguns elementos de B é A ou existem B que são A.

NEGAÇÃO DE TODO, ALGUM E NENHUM.

As Proposições da forma Algum A é B estabelecem que o conjunto A tem pelo menos um 
elemento em comum com o conjunto B.

As Proposições da forma Todo A é B estabelecem que o conjunto A é um subconjunto de B. 
Note que não podemos concluir que A = B, pois não sabemos se todo B é A.

Como negamos estas Proposições:

Exemplos:

1) Toda mulher é friorenta.

 Negação: Alguma mulher não é friorenta.

2) Algum aluno da casa será aprovado.

 Negação: Nenhum aluno da casa vai ser aprovado.
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3) Nenhum gremista é campeão.

 Negação: Pelo menos um gremista é campeão.

4) Todos os estudantes não trabalham.

 Negação: Algum estudante trabalha.

PARA GABARITAR

	  

NENHUM ALGUM 

negação 

negação 

  

Cuide os sinônimos como por exemplo, existem, algum e etc.

	  

TODOS Alguém não 

negação 

negação 

SILOGISMO

Silogismo Categórico é uma forma de raciocínio lógico na qual há duas premissas e uma 
conclusão distinta destas premissas, sendo todas proposições categóricas ou singulares. 
Existem casos onde teremos mais de duas premissas.

Devemos sempre considerar as premissas como verdadeira e tentar descobrir o valor lógico de 
cada uma das proposições, com objetivo de identificar se a conclusão é ou não verdadeira.

Sempre que possível devemos começar nossa linha de raciocínio por uma proposição simples 
ou se for composta conectada pela conjunção “e”.

Abaixo um exemplo de como resolver uma questão envolvendo silogismo.
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QUESTÃO COMENTADA
(FCC: BACEN – 2006) Um argumento é composto pelas seguintes premissas:

I. Se as metas de inflação não são reais, então a crise econômica não demorará a 
ser superada.

II. Se as metas de inflação são reais, então os superávits primários não serão 
fantasiosos.

III. Os superávits serão fantasiosos.

Para que o argumento seja válido, a conclusão deve ser:

a) A crise econômica não demorará a ser superada.
b) As metas de inflação são irreais ou os superávits serão fantasiosos.
c) As metas de inflação são irreais e os superávits são fantasiosos.
d) Os superávits econômicos serão fantasiosos.
e) As metas de inflação não são irreais e a crise econômica não demorará a ser 

superada.

Solução:

Devemos considerar as premissas como verdadeiras e tentar descobrir o valor 
lógico de cada uma das proposições

Passo 1: Do português para os símbolos lógicos:
	    	     	    	  



Receita Federal (Analista) – Raciocínio Lógico-Quantitativo – Prof. Edgar Abreu

www.acasadoconcurseiro.com.br 441

Passo 2: Considere as premissas como verdade.

PREMISSA 1 PREMISSA 2 PREMISSA 3

VERDADE VERDADE VERDADE

~ P→~Q P→~ R R

Não é possível determinar 
o valor lógico de P e 
Q, já que existem 3 

possibilidades distintas 
que torna o condicional 

verdadeiro.

Não é possível determinar 
o valor lógico de P e 
Q, já que existem 3 

possibilidades distintas 
que torna o condicional 

verdadeiro.

CONCLUSÃO: R=V

Passo 3: Substitui a premissa 3 em 2 e analise.

 • Como na premissa 3 vimos que R é V logo ~R = F.

 • Como P é uma proposição, o mesmo pode ser F ou V. Vamos testar:

P → ~ R

F F

V F

P → ~ R

F V F

V F F

Como a premissa 2 é verdade e caso a proposição P tenha valor V teremos uma 
premissa falsa, logo chegamos a conclusão que P = F.

Passo 3: Substitui a premissa 2 em 1 e analise.

 • Como na premissa 2 vimos que P é F logo ~P = V.

 • Como Q é uma proposição, o mesmo pode ser F ou V. 

 • Analisando o condicional temos:

P → ~ R

V V V

V F F

Logo ~Q = V, assim Q = F
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Passo 4: Traduzir as conclusões para o português.

Premissa 1: P = F

 • as metas de inflação não são reais.

Premissa 2: Q = F

 • crise econômica não demorará a ser superada.

Conclusão: Alternativa A

ARGUMENTO COM QUANTIFICADORES VÁLIDO – SILOGISMO

QUESTÃO COMENTADA

(FCC: TCE-SP – 2010) Considere as seguintes afirmações:

I. Todo escriturário deve ter noções de Matemática. 

II. Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são 
escriturários. 

Se as duas afirmações são verdadeiras, então é correto afirmar que:

a) Todo funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deve ter 
noções de Matemática.

b) Se Joaquim tem noções de Matemática, então ele é escriturário.
c) Se Joaquim é funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, então 

ele é escriturário.
d) Se Joaquim é escriturário, então ele é funcionário do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo.
e) Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo podem não 

ter noções de Matemática.
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Resolução:

Primeiramente vamos representar a primeira premissa.

I. Todo escriturário deve ter noções de Matemática.

II. Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo são 
escriturários. 

Vejamos uma hipótese para  a segunda premissa.

Vamos considerar agora a possibilidade de todos os funcionários terem noções de 
Matemática, ficamos agora com duas possibilidades distintas.

Analisamos agora as alternativas:

Alternativa A: Todo funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
deve ter noções de Matemática.
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Solução:

Observe que o nosso símbolo representa um funcionário do TCE que não possui 
noção de matemática. Logo a conclusão é precipitada.

Alternativa B: Se Joaquim tem noções de Matemática, então ele é escriturário.

Solução: 

O ponto em destaque representa alguém que possui noção de matemática, porém 
não é escriturário, logo a conclusão é precipitada e está errada.

Alternativa C:  Se Joaquim é funcionário do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, então ele é escriturário.

Solução:

O ponto em destaque representa alguém que possui é funcionário do TCE, porém 
não é escriturário, logo a conclusão é precipitada e está errada.
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Alternativa D: Se Joaquim é escriturário, então ele é funcionário do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.

Solução:

O ponto em destaque representa alguém que é escriturário, porém não é funcionário 
do TCE, logo a conclusão é precipitada e está alternativa está errada.

Alternativa E:  Alguns funcionários do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
podem não ter noções de Matemática.

Solução:

O ponto em destaque representa um funcionário do TCE que não tem noção de 
matemática, como a questão afirma que “podem”, logo está correta.
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MATEMÁTICA FINANCEIRA

Obs: Os assuntos “Taxa Proporcional” e “Taxa Equivalente”, embora não conste no último 
edital para AF da Receita Federal, serão abaixo explicados pois servem como base para o 
entendimento de Juros Simples e Composto.

TAXA PROPORCIONAL

Calculada em regime de capitalização SIMPLES: Resolve-se apenas multiplicando ou dividindo 
a taxa de juros:

Exemplo 2.1: Qual a taxa de juros anual proporcional a taxa de 2% ao mês?

Resposta: Se temos uma taxa ao mês e procuramos uma taxa ao ano, basta multiplicarmos essa 
taxa por 12, já que um ano possuir 12 meses. 

Logo a taxa proporcional é de 2% x 12 = 24% ao ano.

Exemplo 2.2: Qual a taxa de juros bimestral proporcional a 15% ao semestre?

Resposta: Neste caso temos uma taxa ao semestre e queremos transformá-la em taxa bimestral. 
Note que agora essa taxa vai diminuir e não aumentar, o que faz com que tenhamos que dividir 
essa taxa ao invés de multiplicá-la, dividir por 3, já que um semestre possui 3 bimestres. 

Assim a taxa procurada é de 15%
3

 ao bimestre.

COMO FAZER

TAXA TAXA PROPORCIONAL

25% a.m (ao mês) 300% a.a (ao ano)

15% a.tri (ao trimestre) 5% a.m

60% a. sem (ao semestre) 40% ao. Quad. (quadrimestre)

25% a.bim (ao bimestre) 150% (ao ano)
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AGORA É A SUA VEZ

QUESTÕES TAXA TAXA PROPORCIONAL

2.1.1 50% a.bim. ___________a.ano

2.1.2 6% a.mês _________a.quad.

2.1.3 12% a.ano _________ a.Trim.

2.1.4 20% a. quadri. __________a.Trim.

TAXA EQUIVALENTE

Calculada em regime de capitalização COMPOSTA. Para efetuar o calculo de taxas equivalentes 
é necessário utilizar uma fórmula.

Para facilitar o nosso estudo iremos utilizar a idéia de capitalização de taxas de juros de uma 
forma simplificada e mais direta.

Exemplo: Qual a taxa de juros ao bimestre equivalente a taxa de 10% ao mês?

1º passo: Transformar a taxa de juros em unitária e somar 1 (100%). Assim:

1 + 0,10 = 1,10

2º passo: elevar esta taxa ao período de capitalização. Neste caso 2, pois um bimestre possui 
dois meses.

(1,10)2 = 1,21

3º passo: Identificar a taxa correspondente.

1,21 = 21%

Exemplo: Qual a taxa de juros ao semestre equivalente a taxa de 20% ao bimestre?

1º passo: Transformar a taxa de juros em unitária e somar 1 (100%). Assim:

1 + 0,20 = 1,20

2º passo: elevar esta taxa ao período de capitalização. Neste caso 3, pois um semestre possui 
três bimestres.

(1,20)3 = 1,728

Gabarito: 2.1.1. 300% 2.1.2. 24% 2.1.3 3% 2.1.4 15%
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3º passo: Identificar a taxa correspondente.

1,728 = 72,8%

COMO FAZER

10% a.m equivale a:

Ao Bimestre (1,1)2 = 1,21 = 21%

Ao Trimestre (1,1)3 = 1,331 = 33,10%

20% a.bim equivale a:

Ao Quadrimestre (1,2)2 = 1,44 = 44%

Ao Semestre  (1,2)3 = 1,728 = 72,8%

AGORA É A SUA VEZ

QUESTÃO 1

21% a.sem. equivale a:

Ao Ano

Ao Trimestre

QUESTÃO 2

30% a.mês. equivale a:

Ao Bimestre

Ao Trimestre

CAPITALIZAÇÃO SIMPLES X CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA

A definição de capitalização é uma operação de adição dos juros ao capital. Bom, vamos 
adicionar estes juros ao capital de duas maneiras, uma maneira simples e outra composta e 
depois compararmos.

Vamos analisar o exemplo abaixo:

Exemplo: José realizou um empréstimo de antecipação de seu 13º salário no Banco do Brasil no 
valor de R$ 100,00 reais, a uma taxa de juros de 10% ao mês. Qual o valor pago por José se ele 
quitou o empréstimo após 5 meses, quando recebeu seu 13º?

Valor dos juros que este empréstimo de José gerou em cada mês.

Gabarito: 1. 46,41% ao ano e 10% ao trimestre 2. 69% ao bimestre e 119,7% ao trimestre.
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Em juros simples, os juros são cobrados sobre o valor do empréstimo (capital).

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA

MÊS JUROS COBRADO SALDO DEVEDOR

1º 10% de R$ 100,00 = R$ 10,00 R$ 100,00 + R$ 10,00 = R$ 110,00

2º 10% de R$ 100,00 = R$ 10,00 R$ 110,00 + R$ 10,00 = R$ 120,00

3º 10% de R$ 100,00 = R$ 10,00 R$ 120,00 + R$ 10,00 = R$ 130,00

4º 10% de R$ 100,10 = R$ 10,00 R$ 130,00 + R$ 10,00 = R$ 140,00

5º 10% de R$ 100,00 = R$ 10,00 R$ 140,00 + R$ 10,00 = R$ 150,00

Em juros composto, os juros são cobrados sobre o saldo devedor (capital+ juros do período 
anterior)

CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA

MÊS JUROS COBRADO SALDO DEVEDOR

1º 10% de R$ 100,00 = R$ 10,00 R$ 100,00 + R$ 10,00 = R$ 110,00

2º 10% de R$ 110,00 = R$ 11,00 R$ 110,00 + R$ 11,00 = R$ 121,00

3º 10% de R$ 121,00 = R$ 12,10 R$ 121,00 + R$ 12,10 = R$ 133,10

4º 10% de R$ 133,10 = R$ 13,31 R$ 133,10 + R$ 13,31 = R$ 146,41

5º 10% de R$ 146,41 = R$ 14,64 R$ 146,41 + R$ 14,64 = R$ 161,05

Assim notamos que o Sr. josé terá que pagar após 5 meses R$ 150,00 se o banco cobrar juros 
simples ou R$ 161,05 se o banco cobrar juros compostos. 

GRÁFICO DO EXEMPLO

	  

	   	  

Note que o crescimento dos juros composto é mais rápido que os juros simples.
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JUROS SIMPLES

CALCULO DOS JUROS CALCULO DO MONTANTE

J C i t= × × (1 )M C i t= × + ×
OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Montante é igual ao Capital + Juros

Onde:

J = Juros;

M = Montante;

C = Capital (Valor Presente);

i = Taxa de juros;

t = Prazo.

A maioria das questões relacionadas a juros simples podem ser resolvidas sem a necessidade 
de utilizar fórmula matemática.

APLICANDO A FÓRMULA

Vamos ver um exemplo bem simples aplicando a fórmula para encontrarmos a solução.

Exemplo: Considere um empréstimo, a juros simples, no valor de R$ 100 mil, prazo de 3 meses 
e taxa de 2% ao mês. Qual o valor dos juros?

Dados do problema:

C = 100.000,00

t = 3 meses

i = 2% ao mês

OBS: Cuide para ver se a taxa e o mês estão em menção período. Neste exemplo não tem 
problema para resolver, já que tanto a taxa quanto ao prazo foram expressos em meses.

J = C x i x t

J = 100.000 x 0,02 (taxa unitária) x 3

J = 6.000,00

Resposta: Os juros cobrados serão de R$ 6.000,00
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RESOLVENDO SEM A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS:

Vamos resolver o mesmo exemplo 3.2.1, mas agora sem utilizar fórmula, apenas o conceito de 
taxa de juros proporcional.

Resolução:

Sabemos que 6% ao trimestre é proporcional a 2% ao mês. 

Logo os juros pagos serão de 6% de 100.000,00 = 6.000,00

PROBLEMAS COM A RELAÇÃO PRAZO X TAXA

Agora veremos um exemplo onde a taxa e o prazo não são dados em uma mesma unidade, 
necessitando assim transformar um deles para dar continuidade a resolução da questão.

Sempre que houver uma divergência de unidade entre taxa e prazo é melhor alterar o prazo 
do que mudar a taxa de juros. Para uma questão de juros simples, esta escolha é indiferente, 
porém caso o candidato se acostume a alterar a taxa de juros, irá encontrar dificuldades para 
responder as questões de juros compostos, pois estas alterações de taxa de juros não são 
simples, nem proporcionais, e sim equivalentes.

Exemplo 3.2.2 Considere um empréstimo, a juros simples, no valor de R$ 100 mil, prazo de 3 
meses e taxa de 12% ao ano. Qual o valor dos juros?

Dados:

C = 100.000,00

t = 3 meses

i = 12% ao ano

Vamos adaptar o prazo em relação a taxa. Como a taxa está expressa ao ano, vamos transformar 
o prazo em ano. Assim teremos:

C = 100.000,00

t = 3 meses = 3
12

i = 12% ao ano

Agora sim podemos aplicar a fórmula

J = C x i x t

J = 100.000 x 0,12  x 
3
12

J = 3.000,00
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ENCONTRANDO A TAXA DE JUROS

Vamos ver como encontrar a taxa de juros de uma maneira mais prática. Primeiramente vamos 
resolver pelo método tradicional, depois faremos mais direto.

Exemplo 3.2.3 Considere um empréstimo, a juros simples, no valor de R$ 100 mil, sabendo que 
o valor do montante acumulado em após 1 semestre foi de 118.000,00. Qual a taxa de juros 
mensal cobrada pelo banco?

Como o exemplo pede a taxa de juros ao mês, é necessário transformar o prazo em mês. Neste 
caso 1 semestre corresponde a 6 meses, assim:

Dados:

C = 100.000,00

t = 6 meses

M = 118.000,00

J = 18.000,00 (Lembre-se que os juros é a diferença entre o Montante e o Capital)

Aplicando a fórmula teremos:

18.000 = 100.000× 6× i

i = 18.000
100.000× 6

= 18.000
600.000

= 0,03

i = 3% ao mês

Agora vamos resolver esta questão sem a utilização de fórmula, de uma maneira bem simples.

Para saber o valor dos juros acumulados no período, basta dividirmos o montante pelo capital:

juros acumulado = 118.000
100.000

= 1,18

Agora subtrairmos o valor do capital da taxa de juros ( 1 = 100%) e encontramos:

1,18 – 1 = 0,18 = 18% 

18% é os juros do período, um semestre, para encontrar os juros mensal, basta calcular a taxa 
proporcional e assim encontrar 3 % ao mês.

ESTÁ FALTANDO DADOS?

Alguns exercícios parecem não informar dados suficientes para resolução do problema. Coisas 
do tipo: O capital dobrou, triplicou o dobro do tempo, a metade do tempo, o triplo da taxa 
e etc. Vamos ver como resolver este tipo de problema, mas em geral é bem simples, basta 
atribuirmos um valor para o dado que está faltando.

Exemplo: Um cliente aplicou uma certa quantia em um fundo de investimento em ações. Após 
8 meses resgatou todo o valor investido e percebeu que a sua aplicação inicial dobrou. Qual a 
rentabilidade média ao mês que este fundo rendeu?
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Para quem vai resolver com fórmula, a sugestão é dar um valor para o capital e assim teremos 
um montante que será o dobro deste valor. Para facilitar o cálculo vamos utilizar um capital 
igual a R$ 100,00, mas poderíamos utilizar qualquer outro valor.

Dados:

C = 100,00

t = 8 meses

M = 200,00 (o dobro)

J = 100,00 (Lembre-se que os juros é a diferença entre o Montante e o Capital).

Substituindo na fórmula teremos:

100 = 100×8× i

i = 100
100×8

= 100
800

= 0,125

i = 12,5% ao mês

COMO RESOLVER

Exemplo: A que taxa de juros simples, em porcento ao ano, deve-se emprestar R$ 2 mil, para 
que no fim de cinco anos este duplique de valor?

Dados:

C = 2.000,00

t = 5 anos

M = 4.00,00 (o dobro)

J = 2.00,00 (Lembre-se que os juros é a diferença entre o Montante e o Capital).

i = ??  a.a

Substituindo na fórmula teremos:

2.000 = 2.000×5× i

i = 2.000
2.000×5

= 2.000
10.000

= 0,2

i = 20% ao ano

Exemplo: Considere o empréstimo de R$ 5 mil, no regime de juros simples, taxa de 2% ao mês 
e prazo de 1 ano e meio. Qual o total de juros pagos nesta operação?

Dados:

C = 5.000,00
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i = 2 % ao mês

t = 1,5 anos = 18 meses

J =  ???  

Substituindo na fórmula teremos:

J = 5.000×18× 0,02
J = 1.800,00

JUROS COMPOSTOS

FÓRMULAS:

CALCULO DOS JUROS CALCULO DO MONTANTE

J M C= − (1 )tM C i= × +

OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Montante é igual ao Capital + Juros

Onde:

J = Juros;

M = Montante;

C = Capital (Valor Presente);

i  = Taxa de juros;

t = Prazo.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE JUROS COMPOSTOS

Como notamos na fórmula de juros compostos, a grande diferença para juros simples é que o 
prazo (variável t ) é uma potência da taxa de juros e não um fator multiplicativo.

Assim poderemos encontrar algumas dificuldades para resolver questões de juros compostos 
em provas de concurso público, onde não é permitido o uso de equipamentos eletrônicos que 
poderiam facilitar estes cálculos. 
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Por este motivo, juros compostos podem ser cobrados de 3 maneiras nas provas de concurso 
público.

1. Questões que necessitam da utilização de tabela.

2. Questões que são resolvidas com substituição de dados fornecidas na própria questão.

3. Questões que possibilitam a resolução sem a necessidade de substituição de valores.

Vamos ver um exemplo de cada uma dos modelos.

JUROS COMPOSTOS COM A UTILIZAÇÃO DE TABELA

Este método de cobrança de questões de matemática financeira já foi muito utilizado em 
concurso público, porem hoje são raras as provas que fornecem tabela para cálculo de juros 
compostos Vamos ver um exemplo.

Exemplo: Considere um empréstimo, a juros compostos, no valor de R$ 100 mil, prazo de 8 
meses e taxa de 10% ao mês. Qual o valor do montante?
Dados do problema:

C = 100.000,00

t = 8 meses

i = 10% ao mês

M = C × (1+ i)t

M = 100.000× (1+ 0,10)8

M = 100.000× (1,10)8

O problema está em calcular 1,10 elevado a 8. Sem a utilização de calculadora fica complicado. 
A solução é olhar em uma tabela fornecida na prova em anexo, algo semelhante a tabela a 
seguir.

Vamos localizar o fator de capitalização para uma taxa de 10% e um prazo igual a 8.
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(1+i)t TAXA
5% 10% 15% 20%

PRAZO

1 1,050 1,100 1,150 1,200

2 1,103 1,210 1,323 1,440

3 1,158 1,331 1,521 1,728

4 1,216 1,464 1,749 2,074

5 1,276 1,611 2,011 2,488

6 1,340 1,772 2,313 2,986

7 1,407 1,949 2,660 3,583

8 1,477 2,144 3,059 4,300

9 1,551 2,358 3,518 5,160

10 1,629 2,594 4,046 6,192

Consultando a tabela encontramos que (1,10)8 = 2,144

Substituindo na nossa fórmula temos:

M = 100.000× (1,10)8

M = 100.000× 2,144
M = 214.400,00

O valor do montante neste caso será de R$ 214.400,00.

JUROS COMPOSTOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE VALORES

Mais simples que substituir tabela, algumas questões disponibilizam o resultado da potência 
no próprio texto da questão, conforme abaixo.

Exemplo: Considere um empréstimo, a juros composto, no valor de R$ 100 mil, prazo de 8 
meses e taxa de 10% ao mês. Qual o valor do montante? Considere (1,10)8 = 2,144.

Assim fica até mais fácil, pois basta substituir na fórmula e encontrar o resultado, conforme o 
exemplo anterior.

JUROS COMPOSTOS SEM SUBSTITUIÇÃO

A maioria das provas de matemática financeira para concurso público, buscam avaliar a 
habilidade do candidato em entender matemática financeira e não se ele sabe fazer contas de 
multiplicação.

Assim as questões de matemática financeiras poderão ser resolvidas sem a necessidade de 
efetuar contas muito complexas, conforme abaixo.
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Exemplo: Considere um empréstimo, a juros compostos, no valor de R$ 100 mil, prazo de 2 
meses e taxa de 10% ao mês. Qual o valor do montante?

Dados do problema:

C = 100.000,00

t = 2 meses

i = 10% ao mês

M = C × (1+ i)t

M = 100.000× (1+ 0,10)2

M = 100.000× (1,10)2

M = 100.000×1,21
M = 121.000,00

Resposta: O valor do montante será de R$ 121.000,00

COMO RESOLVER

Exemplo: Qual o montante obtido de uma aplicação de R$ 2.000,00 feita por 2 anos a uma taxa 
de juros compostos de 20 % ao ano?

Dados do problema:

C = 2.000,00

t = 2 anos

i = 10% ao ano

M =  ???

M = C × (1+ i)t

M = 2.000× (1+ 0,20)2

M = 2.000× (1,20)2

M = 2.000×1,44
M = 2.880,00

Exemplo: Qual os juros obtidos de uma aplicação de R$ 5.000,00 feita por 1 anos a uma taxa de 
juros compostos de 10 % ao semestre?

Dados:

C = 5.000,00

t = 1 ano ou 2 semestres
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i = 10% ao ano

Como a questão quer saber qual os juros, temos:

Assim os juros serão de R$ 1.050,00

M = C × (1+ i)t

M = 5.000× (1+ 0,10)2

M = 5.000× (1,10)2

M = 5.000×1,21
M = 6.050,00

Exemplo: Uma aplicação de R$ 10.000,00 em um Fundo de ações, foi resgatada após 2 meses 
em R$ 11.025,00 (desconsiderando despesas com encargos e tributos), qual foi a taxa de juros 
mensal que este fundo remunerou o investidor?

Dados:

C = 10.000,00

t = 2 meses

M = 11.025,00

i =  ???  ao mês

M = C × (1+ i)t

11.025= 10.000× (1+ i)2

(1+ i)2 = 11.025
10.000

(1+ i)2 = 11.025
10.000

(1+ i) = 105
100

i = 1,05−1= 0,05
i = 5% ao mês

DESCONTO SIMPLES

Se em Juros simples a ideia era incorporar juros, em desconto simples o objetivo é tirar juros, 
conceder desconto nada mais é do que trazer para valor presente um pagamento futuro.

Comparando juros simples com desconto simples teremos algumas alterações nas 
nomenclaturas das nossas variáveis.
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O capital em juros simples (valor presente) é chamado de valor atual ou valor líquido em 
desconto simples.

O montante em juros simples (valor futuro) é chamado de valor nominal ou valor de face em 
desconto simples.

COMO RACIONAL X DESCONTO COMERCIAL

Existem dois tipos básicos de descontos simples nas operações financeiras: o desconto 
comercial e o desconto racional. Considerando-se que no regime de capitalização simples, 
na prática, usa-se sempre o desconto comercial, mas algumas provas de concurso público 
costumam exigir os dois tipos de descontos.

DESCONTO COMERCIAL SIMPLES

 • Mais comum e mais utilizado;

 • Também conhecido como desconto bancário;

 • Outra termologia adotada é a de “desconto por fora”;

 • O desconto é calculado sobre o valor nominal do titulo (valor de face ou valor futuro)

FÓRMULAS:

CÁLCULO DO VALOR DO DESCONTO CÁLCULO DO VALOR ATUAL

Dc = N × id × t A= N × (1− id × t)

OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Desconto é igual ao Valor Nominal – Valor Atual 

Onde:

DC = Desconto Comercial

A = Valor Atual ou Valor Líquido

N = Valor Nominal ou Valor de Face 

id  = Taxa de desconto;

t = Prazo.

Exemplo: Considere um título cujo valor nominal seja $10.000,00. Calcule o desconto comercial 
simples a ser concedido e o valor atual de um título resgatado 3 meses antes da data de 
vencimento, a uma taxa de desconto de 5% a.m
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Dados:

N = 10.000,00

t = 3 meses

id = 5% ao mês 

Dc = N × id × t
Dc = 10.000× 0,05× 3
J = 1.500,00
Agora vamos calcular o Valor Atual, que é o Valor Nominal subtraído dos descontos.

A = 10.000−1.500
A = 8.500,00

DESCONTO RACIONAL SIMPLES

 • Pouco utilizado no dia a dia, porém é cobrado em provas de concurso público;

 • Também conhecido como desconto verdadeiro;

 • Outra termologia adotada é a de “desconto por dentro”;

 • O desconto é calculado sobre o valor atual do titulo (valor de líquido ou valor presente);

 • Como o desconto racional é cobrado sobre o valor atual, este valor será sempre menor que 
o valor do desconto comercial, que é cobrado sobre o valor nominal do título.

FÓRMULAS:

CÁLCULO DO VALOR DO DESCONTO CÁLCULO DO VALOR ATUAL

Dr = A× id × t A= N
(1+ id × t)

OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Desconto é igual ao Valor Nominal – Valor Atual 

Onde:

Dr = Desconto Racional

A = Valor Atual ou Valor Liquido

N = Valor Nominal ou Valor de Face 

id  = Taxa de desconto;

t = Prazo.
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Considere um título cujo valor nominal seja $10.000,00. Calcule o racional comercial simples a 
ser concedido e o valor atual de um título resgatado 3 meses antes da data de vencimento, a 
uma taxa de desconto de 5% a.m

Dados:

N = 10.000,00

t = 3 meses

id = 5% ao mês 

Como o valor do desconto depende do valor Atual que não foi fornecido pelo exercício, temos 
que calcular primeiramente o valor atual para depois calcular o valor do desconto.

A = N
(1+ id × t)

A = 10.000
(1+ 0,05× 3)

A = 10.000
(1+ 0,05× 3)

A = 8.695,65

Agora vamos calcular o desconto, que é o Valor Nominal subtraído do valor Atual.

Dr = 10.000−8.695,65
Dr = 1.304,35

DESCONTO COMPOSTO

Similar ao desconto simples, porém iremos trocar a multiplicação da taxa pelo prazo pela 
potenciação.

Também temos dois tipos de desconto composto, o comercial e o racional. A diferença entre 
estas duas maneiras de cobrança de desconto é a mesma dos descontos simples comercial e 
racional.

DESCONTO COMERCIAL COMPOSTO

 • Pouco utilizado no Brasil;

 • Seu calculo é semelhante ao calculo de juros compostos;

 • Outra termologia adotada é a de “desconto por fora”;

 • O desconto é calculado sobre o valor nominal do titulo (valor de face ou valor futuro).
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FÓRMULAS:

CÁLCULO DO VALOR DO DESCONTO CÁLCULO DO VALOR ATUAL

Dc = N − A A= N × (1− id )
t

OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Desconto é igual ao Valor Nominal – Valor Atual 

Onde:

DC = Desconto Comercial

A = Valor Atual ou Valor Líquido

N = Valor Nominal ou Valor de Face 

id  = Taxa de desconto;

t = Prazo.

Exemplo: Considere um título cujo valor nominal seja $10.000,00. Calcule o desconto comercial 
composto a ser concedido e o valor atual de um título resgatado 2 meses antes da data de 
vencimento, a uma taxa de desconto de 10% a.m

Dados:

N = 10.000,00

t = 2 meses

id = 10% ao mês 

Existe uma fórmula que permite encontrar o valor do Desconto Comercial Composto a partir do 
valor Nominal do título. Mas o objetivo é minimizar ao máximo possível o numero de fórmulas 
para o aluno decorar.

A = N (1+ id )
t

A = 10.000× (1− 0,10)2

A = 10.000× 0,81
A = 8.100,00

Agora vamos calcular o desconto, que é o Valor Nominal subtraído do Valor Atual.

Dc = 10.000−8.100
Dc = 1.900,00
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DESCONTO RACIONAL SIMPLES

 • É o desconto composto mais utilizado no Brasil;

 • Também conhecido como desconto verdadeiro;

 • Outra termologia adotada é a de “desconto por dentro”;

 • O desconto é calculado sobre o valor atual do titulo (valor de líquido ou valor presente);

 • Como o desconto racional é cobrado sobre o valor atual, este valor será sempre menor que 
o valor do desconto comercial, que é cobrado sobre o valor nominal do título.

FÓRMULAS:

CÁLCULO DO VALOR DO DESCONTO CÁLCULO DO VALOR ATUAL

Dr=Axidxt A= N
(1+id)t

OBSERVAÇÃO: Lembre-se que o Desconto é igual ao Valor Nominal – Valor Atual 

Onde:

Dr = Desconto Racional

A = Valor Atual ou Valor Líquido

N = Valor Nominal ou Valor de Face 

id  = Taxa de desconto;

t = Prazo.

Exemplo: Considere um título cujo valor nominal seja $10.000,00. Calcule o desconto racional 
composto a ser concedido e o valor atual de um título resgatado 2 meses antes da data de 
vencimento, a uma taxa de desconto de 10% a.m

Dados:

N = 10.000,00

t = 2 meses

id = 10% ao mês 
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Calculando o valor atual teremos:

A = N
(1+ id )

t

A = 10.000
(1+ 0,10)2

A = 10.000
1,21

A = 8.264,46
Agora vamos calcular o desconto, que é o Valor Nominal subtraído do valor Atual.

Dr = 10.000−8.264,46
Dr = 1.735,53

60
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Questões ESAF

1. (78470) ESAF – 2014 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal

Se é verdade que alguns adultos são felizes 
e que nenhum aluno de matemática é feliz, 
então é necessariamente verdade que:

a) algum adulto é aluno de matemática.
b) nenhum adulto é aluno de matemática.
c) algum adulto não é aluno de 

matemática.
d) algum aluno de matemática é adulto.
e) nenhum aluno de matemática é adulto.

2. (78471) ESAF – 2014 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

Ana está realizando um teste e precisa 
resolver uma questão de raciocínio lógico. 
No enunciado da questão, é afrmado que: 
“todo X1 é Y. Todo X2, se não for X3, ou 
é X1 ou é X4. Após, sem sucesso, tentar 
encontrar a alternativa correta, ela escuta 
alguém, acertadamente, afrmar que: não 
há X3 e não há X4 que não seja Y. A partir 
disso, Ana conclui, corretamente, que:

a) todo Y é X2.
b) todo Y é X3 ou X4.
c) algum X3 é X4.
d) algum X1 é X3.
e) todo X2 é Y.

3. (78472) ESAF – 2014 – MF – Assistente 
Técnico Administrativo

A negação da proposição “se Paulo trabalha 
oito horas por dia, então ele é servidor 
público” é logicamente equivalente à 
proposição:

a) Paulo trabalha oito horas por dia ou é 
servidor público.

b) Paulo trabalha oito horas por dia e não 
é servidor público.

c) Paulo trabalha oito horas por dia e é 
servidor público.

d) Se Paulo não trabalha oito horas por 
dia, então não é servidor público.

e) Se Paulo é servidor público, então ele 
não trabalha oito horas por dia.

4. (78473) ESAF – 2014 – MF – Assistente 
Técnico Administrativo

- Se o Brasil vencer o jogo, então a França 
não se classifca.

- Se a França não se classifcar, então a Itália 
se classifca. 

- Se a Itália se classifcar, então a Polônia não 
se classifca. 

- A Polônia se classifcou. 

Logo, pode-se afrmar corretamente que:

a) a Itália e a França se classifcaram
b) a Itália se classifcou e o Brasil não 

venceu o jogo.
c) a França se classifcou ou o Brasil venceu 

o jogo
d) a França se classifcou e o Brasil venceu 

o jogo.
e) a França se classifcou se, e somente se, 

o Brasil venceu o jogo.

5. (78474) ESAF – 2014 – MF – Assistente 
Técnico Administrativo

O capital de R$ 10.000,00 foi aplicado por 
6 meses, à taxa de juros compostos de 
6% ao semestre, com juros capitalizados 
trimestralmente. Calcule o montante dessa 
aplicação.

a) R$ 10.600,00
b) R$ 10.615,00
c) R$ 10.620,00
d) R$ 10.612,00
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e) R$ 10.609,00

6. (78475) ESAF – 2014 – MTur – Todos os 
Cargos 

Assinale qual das proposições das opções a 
seguir é uma tautologia.

a) p∨ q → q
b) p∧ q → q
c) p∧ q ↔ q
d) (p∧ q) ∨  q
e) p∨ q ↔ q

7. (78476) ESAF – 2014 – MTur – Todos os 
Cargos 

A proposição “se Catarina é turista, 
então Paulo é estudante” é logicamente 
equivalente a:

a) Catarina não é turista ou Paulo não é 
estudante.

b) Catarina é turista e Paulo não é 
estudante.

c) Se Paulo não é estudante, então 
Catarina não é turista.

d) Catarina não é turista e Paulo não é 
estudante.

e) Se Catarina não é turista, então Paulo 
não é estudante.

8. (78477) ESAF – 2014 – MTur – Todos os 
Cargos 

As seguintes premissas são verdadeiras:

- Se Paulo não trabalha terça-feira, então 
Maria trabalha sábado. 

- Se Ana não trabalha domingo, então 
Samuel não trabalha sexta-feira. 

- Se Samuel trabalha sexta-feira, então 
Maria não trabalha sábado. 

- Samuel trabalha sexta-feira. 

Logo, pode-se afirmar que:

a) Paulo trabalha terça-feira e Maria 
trabalha sábado.

b) Paulo não trabalha terça-feira ou Maria 
trabalha sábado

c) Maria trabalha sábado e Ana não 
trabalha domingo.

d) Ana não trabalha domingo e Paulo 
trabalha terça-feira.

e) Se Maria trabalha sábado, então Ana 
não trabalha domingo.

9. (78478) ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos 

Conforme a teoria da lógica proposicional, a 
proposição ~ P Λ P é:

a) uma tautologia.
b) equivalente à proposição ~ P V P .
c) uma contradição.
d) uma contingência.
e) uma disjunção.

10. (78479) ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos 

A negação da proposição “Brasília é a Capital 
Federal e os Territórios Federais integram a 
União” é:

a) Brasília não é a Capital Federal e os 
Territórios Federais não integram a 
União.

b) Brasília não é a Capital Federal ou os 
Territórios Federais não integram a 
União.

c) Brasília não é a Capital Federal ou os 
Territórios Federais integram a União.

d) Brasília é a Capital Federal ou os 
Territórios Federais não integram a 
União.

e) Brasília não é a Capital Federal e os 
Territórios Federais integram a União.

11. (78480) ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos 
– Conhecimentos Básicos

Considere verdadeiras as premissas a 
seguir: 

– se Ana é professora, então Paulo é médico; 

– ou Paulo não é médico, ou Marta é 
estudante; 
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– Marta não é estudante. 

Sabendo-se que os três itens listados acima 
são as únicas premissas do argumento, 
pode-se concluir que:

a) Ana é professora.
b) Ana não é professora e Paulo é médico.
c) Ana não é professora ou Paulo é 

médico.
d) Marta não é estudante e Ana é 

Professora.
e) Ana é professora ou Paulo é médico.

12. (78481) ESAF – 2013 – MF – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 

Se Eva vai à praia, ela bebe caipirinha. 
Se Eva não vai ao cinema, ela não bebe 
caipirinha. Se Eva bebe caipirinha, ela não 
vai ao cinema. Se Eva não vai à praia, ela vai 
ao cinema. Segue-se, portanto, que Eva:

a) vai à praia, vai ao cinema, não bebe 
caipirinha.

b) não vai à praia, vai ao cinema, não bebe 
caipirinha.

c) vai à praia, não vai ao cinema, bebe 
caipirinha.

d) não vai à praia, não vai ao cinema, não 
bebe caipirinha.

e) não vai à praia, não vai ao cinema, bebe 
caipirinha.

13. (78482) ESAF – 2013 – MF – Analista de 
Finanças e Controle – Conhecimentos 
Gerais – Todos os Cargos

A negação da proposição “se Curitiba é a 
capital do Brasil, então Santos é a capital 
do Paraná” é logicamente equivalente à 
proposição:

a) Curitiba não é a capital do Brasil e 
Santos não é a capital do Paraná.

b) Curitiba não é a capital do Brasil ou 
Santos não é a capital do Paraná.

c) Curitiba é a capital do Brasil e Santos 
não é a capital do Paraná.

d) Se Curitiba não é a capital do Brasil, 
então Santos não é a capital do Paraná.

e) Curitiba é a capital do Brasil ou Santos 
não é a capital do Paraná.

14. (78483) ESAF – 2013 – DNIT – Técnico 
Administrativo

A proposição “Paulo é médico ou Ana não 
trabalha” é logicamente equivalente a:

a) Se Ana trabalha, então Paulo é médico.
b) Se Ana trabalha, então Paulo não é 

médico.
c) Paulo é médico ou Ana trabalha.
d) Ana trabalha e Paulo não é médico.
e) Se Paulo é médico, então Ana trabalha.

15. (78484) ESAF – 2013 – DNIT – Analista Ad-
ministrativo – e Analista em Infraestrutura 
de Transportes – Comum a todas as áreas

A proposição composta p → p Λ q é 
equivalente à proposição:

a) p v q
b) p Λ q
c) p
d) ~ p v q
e) q

16. (78485) ESAF – 2012 – MF – Assistente 
Técnico Administrativo

Se Marta é estudante, então Pedro não é 
professor. Se Pedro não é professor, então 
Murilo trabalha. Se Murilo trabalha, então 
hoje não é domingo. Ora, hoje é domingo. 
Logo,

a) Marta não é estudante e Murilo 
trabalha.

b) Marta não é estudante e Murilo não 
trabalha.

c) Marta é estudante ou Murilo trabalha.
d) Marta é estudante e Pedro é professor.
e) Murilo trabalha e Pedro é professor.

17. (78486) ESAF – 2012 – MF – Assistente 
Técnico Administrativo

Em uma cidade as seguintes premissas 
são verdadeiras: Nenhum professor é rico. 
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Alguns políticos são ricos. Então, pode-se 
afirmar que:

a) Nenhum professor é político.
b) Alguns professores são políticos.
c) Alguns políticos são professores.
d) Alguns políticos não são professores.
e) Nenhum político é professor.

18. (78487) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal 

A negação da proposição “se Paulo estuda, 
então Marta é atleta” é logicamente 
equivalente à proposição:

a) Paulo não estuda e Marta não é atleta.
b) Paulo estuda e Marta não é atleta.
c) Paulo estuda ou Marta não é atleta.
d) se Paulo não estuda, então Marta não é 

atleta.
e) Paulo não estuda ou Marta não é atleta.

19. (78488) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal 

Se Paulo é irmão de Ana, então Natália 
é prima de Carlos. Se Natália é prima de 
Carlos, então Marta não é mãe de Rodrigo. 
Se Marta não é mãe de Rodrigo, então Leila 
é tia de Maria. Ora, Leila não é tia de Maria. 
Logo:

a) Marta não é mãe de Rodrigo e Paulo é 
irmão de Ana.

b) Marta é mãe de Rodrigo e Natália é 
prima de Carlos.

c) Marta não é mãe de Rodrigo e Natália é 
prima de Carlos.

d) Marta é mãe de Rodrigo e Paulo não é 
irmão de Ana.

e) Natália não é prima de Carlos e Marta 
não é mãe de Rodrigo.

20. (78489) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal 

Marta aplicou R$ 10.000,00 em um banco 
por 5 meses, a uma taxa de juros simples de 
2% ao mês. Após esses 5 meses, o montante 
foi resgatado e aplicado em outro banco 

por mais 2 meses, a uma taxa de juros 
compostos de 1% ao mês. O valor dos juros 
da segunda etapa da aplicação é igual a:

a) R$ 221,10.
b) R$ 220,00.
c) R$ 252,20.
d) R$ 212,20.
e) R$ 211,10.

21. (78490) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal 

Um título de R$ 20.000,00 foi descontado 4 
meses antes do seu vencimento, a uma taxa 
de desconto comercial simples de 5% ao 
mês. A taxa efetiva mensal de juros simples 
dessa operação é igual a:

a) 6,50%.
b) 5,50%.
c) 5,25%.
d) 6,00%.
e) 6,25%.

22. (78491) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

A afirmação “A menina tem olhos azuis 
ou o menino é loiro” tem como sentença 
logicamente equivalente:

a) se o menino é loiro, então a menina 
tem olhos azuis.

b) se a menina tem olhos azuis, então o 
menino é loiro.

c) se a menina não tem olhos azuis, então 
o menino é loiro.

d) não é verdade que se a menina tem 
olhos azuis, então o menino é loiro.

e) não é verdade que se o menino é loiro, 
então a menina tem olhos azuis.

23. (78492) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

Se Anamara é médica, então Angélica é 
médica. Se Anamara é arquiteta, então 
Angélica ou Andrea são médicas. Se Andrea 
é arquiteta, então Angélica é arquiteta. Se 
Andrea é médica, então Anamara é médica. 
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Considerando que as afirmações são 
verdadeiras, segue- se, portanto, que:

a) Anamara, Angélica e Andrea são 
arquitetas.

b) Anamara é médica, mas Angélica e 
Andrea são arquitetas.

c) Anamara, Angélica e Andrea são 
médicas.

d) Anamara e Angélica são arquitetas, mas 
Andrea é médica.

e) Anamara e Andrea são médicas, mas 
Angélica é arquiteta.

24. (78493) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

Se Ana é pianista, então Beatriz é violinista. 
Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. 
Se Ana é pianista, Denise é violinista. Se 
Ana é violinista, então Denise é pianista. Se 
Beatriz é violinista, então Denise é pianista. 
Sabendo-se que nenhuma delas toca mais 
de um instrumento, então Ana, Beatriz e 
Denise tocam, respectivamente:

a) piano, piano, piano.
b) violino, piano, piano.
c) violino, piano, violino.
d) violino, violino, piano.
e) piano, piano, violino.

25. (78494) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

Caso ou compro uma bicicleta. Viajo ou 
não caso. Vou morar em Pasárgada ou não 
compro uma bicicleta. Ora, não vou morar 
em Pasárgada. Assim,

a) não viajo e caso.
b) viajo e caso.
c) não vou morar em Pasárgada e não 

viajo.
d) compro uma bicicleta e não viajo.
e) compro uma bicicleta e viajo.

26. (78495) ESAF – 2012 – CGU – Analista de 
Finanças e Controle 

Seja D um conjunto de pontos da reta. Sejam 
K, F e L categorias possíveis para classificar 
D. Uma expressão que equivale logicamente 
à afirmação “D é K se e somente se D é F e 
D é L” é:

a) Se D é F ou D é L, então D é K e, se D não 
é K, então D não é F e D não é L. 

b) Se D é F e D é L, então D é K e, se D não 
é K, então D não é F ou D não é L.

c) D não é F e D não é L se e somente se D 
não é K.

d) Se D é K, então D é F e D é L e, se D não 
é K, então D não é F ou D não é L. 

e) D é K se e somente se D é F ou D é L.

27. (78496) ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de 
Rendas 

A proposição "um número inteiro é par 
se e somente se o seu quadrado for par" 
equivale logicamente à proposição:

a) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par, e se um número 
inteiro não for par, então o seu 
quadrado não é par.

b) se um número inteiro for ímpar, então o 
seu quadrado é ímpar.

c) se o quadrado de um número inteiro for 
ímpar, então o número é ímpar.

d) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par, e se o quadrado de 
um número inteiro não for par, então o 
número não é par.

e) se um número inteiro for par, então o 
seu quadrado é par.

28. (78497) ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de 
Fazenda

Qual das proposições abaixo tem a mesma 
tabela verdade que a proposição: “ Se |a| 
< 3, 

, então b ≤ 4 , onde a e b são números reais?

a) b ≤ 4 e |a| < 3.
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b) b > 4 ou |a| < 3.

c) b > 4 e |a| < 3.

d) b ≤ 4 ou |a| < 3.

e) b ≤ 4 ou |a| ≥ 3.

29. (78498) ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal 
do Trabalho

Um poliedro convexo é regular se e 
somente se for: um tetraedro ou um cubo 
ou um octaedro ou um dodecaedro ou um 
icosaedro. Logo:

a) Se um poliedro convexo for regular, 
então ele é um cubo.

b) Se um poliedro convexo não for um 
cubo, então ele não é regular.

c) Se um poliedro não for um cubo, não 
for um tetraedro, não for um octaedro, 
não for um dodecaedro e não for um 
icosaedro, então ele não é regular.

d) Um poliedro não é regular se e somente 
se não for: um tetraedro ou um cubo ou 
um octaedro ou um dodecaedro ou um 
icosaedro

e) Se um poliedro não for regular, então 
ele não é um cubo.

30. (78499) ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal 
do Trabalho

Um título sofre um desconto simples por 
dentro de R$ 10.000,00 cinco meses antes 
do seu vencimento a uma taxa de desconto 
de 4% ao mês. Qual o valor mais próximo do 
valor nominal do título?

a) R$ 60.000,00.
b) R$ 46.157,00.
c) R$ 56.157,00.
d) R$ 50.000,00.
e) R$ 55.000,00.

31. (78500) ESAF – 2013 – MF – Contador

O capital de R$ 100.000,00 foi aplicado 
em um banco por 2 meses. A taxa de juros 
compostos dessa aplicação foi 1% ao mês. 

Decorridos esses 2 meses, o montante 
dessa primeira aplicação foi resgatado e 
aplicado em outro banco por 4 meses no 
sistema de juros simples. A taxa de juros 
dessa segunda aplicação foi 2,5% ao mês. 
Então, o montante, ao ?nal da segunda 
aplicação, foi: 

a) R$ 112.200,00
b) R$ 112.320,00.
c) R$ 112.211,00.
d) R$ 112.245,00
e) R$ 112.342,00

32. (78501) ESAF – 2013 – MF – Contador

Um título de valor nominal igual a R$ 
15.000,00 foi descontado 6 meses antes 
do seu vencimento. O desconto pela 
antecipação do título foi de acordo com o 
sistema de desconto comercial simples a 
uma taxa de 10% ao trimestre. O valor ao 
qual o título foi descontado é igual a:

a) R$ 6.000,00
b) R$ 13.000,00.
c) R$ 10.000,00.
d) R$ 9.000,00
e) R$ 12.000,00.

33. (78502) ESAF – 2012 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal 

No sistema de juros simples, um capital 
foi aplicado a uma determinada taxa anual 
durante dois anos. O total de juros auferidos 
por esse capital no final do período foi 
igual a R$ 2.000,00. No sistema de juros 
compostos, o mesmo capital foi aplicado 
durante o mesmo período, ou seja, 2 anos, 
e a mesma taxa anual. O total de juros 
auferidos por esse capital no final de 2 anos 
foi igual a R$ 2.200,00. 

Desse modo, o valor do capital aplicado, em 
reais, é igual a: 

a) 4.800,00.
b) 5.200,00.
c) 3.200,00.
d) 5.000,00.
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e) 6.000,00.

34. (78503) ESAF – 2010 – CVM – Analista de 
Mercado de Capitais

Um título é descontado quatro meses 
antes do seu vencimento a uma taxa de 
desconto de 5% ao mês, sendo o valor do 
desconto racional composto calculado em 
R$ 4.310,00. Marque o valor mais próximo 
do valor nominal do título.

a) R$ 20.000,00
b) R$ 24.309,00
c) R$ 21.550,00
d) R$ 25.860,00
e) R$ 15.690,00

35. (78504) ESAF – 2010 – MPOG – Analista de 
Planejamento e Orçamento 

Há três suspeitos para um crime e pelo 
menos um deles é culpado. Se o primeiro 
é culpado, então o segundo é inocente. 
Se o terceiro é inocente, então o segundo 
é culpado. Se o terceiro é inocente, então 
ele não é o único a sê-lo. Se o segundo é 
culpado, então ele não é o único a sê-lo. 
Assim, uma situação possível é:

a) Os três são culpados.
b) Apenas o primeiro e o segundo são 

culpados.
c) Apenas o primeiro e o terceiro são 

culpados.
d) Apenas o segundo é culpado.
e) Apenas o primeiro é culpado.

36. (78505) ESAF – 2010 – MPOG – Analista de 
Planejamento e Orçamento 

Sejam F e G duas proposições e ~F e ~G 
suas repectivas negações. Marque a opção 
que equivale logicamente à proposição 
composta: F se e somente G.

a) F implica G e ~G implica F.
b) F implica G e ~F implica ~G.
c) Se F então G e se ~F então G.
d) F implica G e ~G implica ~F.
e) F se e somente se ~G.

37. (78506) ESAF – 2010 – MPOG – Analista de 
Planejamento e Orçamento 

Considere os símbolos e seus significados: ~ 
negação, Λ – conjunção, V – disjunção, ⊥  – 
contradição e Τ – tautologia. Sendo F e G 
proposições, marque a expressão correta.

a) (F V G) Λ ~ (~F Λ ~G) = ⊥ .
b) (F V G) Λ (~F Λ ~G) = Τ.
c) (F V G) Λ (~F Λ ~G) = ⊥ .
d) (F V G) Λ (~F Λ ~G) = F V G.
e) (F V G) Λ ~ (~F Λ ~G) = F Λ G.

38. (78507) ESAF – 2010 – SUSEP – Analista 
Técnico 

Um título sofre um desconto racional 
composto dois meses antes do seu 
vencimento a uma taxa de 5% ao mês. Dado 
que o valor do desconto é R$ 10 000,00, 
qual o valor mais próximo do valor nominal 
do título?

a) R$ 100 000,00.
b) R$ 107 561,00.
c) R$ 102 564,00.
d) R$ 97 561,00.
e) R$ 110 000,00.

39. (78508) ESAF – 2009 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal 

A afirmação: "João não chegou ou Maria 
está atrasada" equivale logicamente a:

a) Se João não chegou, Maria está 
atrasada.

b) João chegou e Maria não está atrasada.
c) Se João chegou, Maria não está 

atrasada.
d) Se João chegou, Maria está atrasada
e) João chegou ou Maria não está 

atrasada.

40. (78509) ESAF – 2009 – Receita Federal – 
Auditor Fiscal da Receita Federal

Considere a seguinte proposição: "Se chove 
ou neva, então o chão fi ca molhado". Sendo 
assim, pode-se afi rmar que:
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a) Se o chão está molhado, então choveu 
ou nevou.

b) Se o chão está molhado, então choveu 
e nevou.

c) Se o chão está seco, então choveu ou 
nevou.

d) Se o chão está seco, então não choveu 
ou não nevou.

e) Se o chão está seco, então não choveu e 
não nevou.

Gabarito: 1. C 2. E 3. B 4. C 5. E 6. B 7. C 8. E 9. C 10. B 11. C 12. B 13. C 14. A 15. D 16. B  
17. D 18. B 19. D 20. A 21. E 22. C 23. C 24. B 25. B 26. D 27. A 28. E 29. E 30. A 31. C 32. E  
33. D 34. B 35. C 36. B 37. C 38. B 39. D 40. E
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1o 2o

3o 4o

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.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Forma de Governo Forma de Estado

Sistema de Governo Regime de Governo
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Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.

Legislativo

Tí
pi

ca

Judiciário

Executivo

Legislativo

Atí
pi
ca

Judiciário

Executivo
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação.

CON GARRA ERRA POUCO

I – CONstruir uma sociedade livre, justa e solidária;

GAR

ERRA

P
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Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 
princípios:

I – independência nacional;

II – prevalência dos direitos humanos;

III – autodeterminação dos povos;

IV – não-intervenção;

V – igualdade entre os Estados;

VI – defesa da paz;

VII – solução pacífica dos conflitos;

VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X – concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.

AINDA NÃO CONPREI RECOS

A  IN  DA

NÃO

CON  PRE  I

RE  CO  S
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

DESTINATÁRIOS DO ART. 5º:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
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TORTURA – ART. 5º, III e LIII

III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

DIREITO DE OPINIÃO

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;

LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA

VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 
liturgias;

VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades 
civis e militares de internação coletiva;

VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em 
lei; (ver artigo 15, inciso IV). 

DIREITO DE EXPRESSÃO

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA VIDA PRIVADA, DA HONRA E DA IMAGEM

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial;
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Durante
o dia

Durante 
a noite

Cu
id

ad
o!

Ex
ce

çõ
es

Re
gr

a:

SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA E DE COMUNICAÇÃO

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

In
te

rc
ep

ta
çã

o
Te

le
fô

ni
ca

Só será autorizada por ordem judicial nos seguintes casos:

1

2
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XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;

XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional;

LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO

XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

DIREITO DE REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO XV a XXI

XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

ASSOCIAÇÃO

XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de 
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para 
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

PROPRIEDADE

XXII – é garantido o direito de propriedade;

XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e 
voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de 
que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
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XXX – é garantido o direito de herança;

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em 
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus;

XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado;

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações de interesse pessoal;

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL - ACESSO À JUSTIÇA

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Tribunal
do Júri

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ANTERIORIDADE

XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
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PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL

XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

CRIMES

XLII – a prática do racismo constitui crime INAFIANÇÁVEL e IMPRESCRITÍVEL, sujeito à pena 
de reclusão, nos termos da lei;

XLIII – a lei considerará crimes INAFIANÇÁVEIS e INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA 
a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 
que, podendo evitá-los, se omitirem;

XLIV – constitui crime INAFIANÇÁVEL e IMPRESCRITÍVEL a ação de grupos armados, civis ou 
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

CRIMES INAFIANÇÁVEL IMPRESCRITÍVEL INSUSCETÍVEIS

RACISMO

AGA

TORTURA

TRÁFICO

TERRORISMO

HEDIONDO

Considerações
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PENAS

XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores 
e contra eles executadas, ATÉ O LIMITE DO VALOR DO PATRIMÔNIO TRANSFERIDO;

XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;

Não recepcionaRecepciona

XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;

XLVIII – a pena será cumprida em ESTABELECIMENTOS DISTINTOS, de acordo com a 
NATUREZA DO DELITO, a IDADE e o SEXO do apenado;
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A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação;

EXTRADIÇÃO

LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

Brasileiro nato

Antes / depois Depois

Não será extraditado
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PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – XXXVII e LIII
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela AUTORIDADE COMPETENTE;

PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – FRUITS OF THE POISONOUS 
TREE

LVI – são inadmissíveis, no processo, AS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS;

 

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória;
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LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei;

LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal;

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem;

PRESO

LXI – ninguém será PRESO senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei;

PRISÃO

LXII – a PRISÃO de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br492

PRESO

LXIII – o PRESO será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, 
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

LXIV – o PRESO tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial;

PRISÃO

LXV – a PRISÃO ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

LXVI – ninguém será levado à PRISÃO ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança;

LXVII – não haverá PRISÃO civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

REMÉDIOS CRIADOS PELA CF/1988

MSC

HD MI
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REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS

LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público;

LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora 
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

LXXII – conceder-se-á habeas data:

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial 
ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

AJIG – Assistência Jurídica Integral e Gratuita

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além 
do tempo fixado na sentença;
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CHEGOU A MINHA VEZ!!!

LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
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LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos 
necessários ao exercício da cidadania.

LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm APLICAÇÃO IMEDIATA.

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta CONSTITUIÇÃO NÃO EXCLUEM OUTROS 
DECORRENTES DO REGIME E DOS PRINCÍPIOS POR ELA ADOTADOS, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

§ 3º Os tratados e convenções internacionais SOBRE DIREITOS HUMANOS que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha 
manifestado adesão.

Considerações
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Considerações
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CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, 
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.

PS.: Temos lazer
alimentação demais
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Direitos sociais
dos trabalhadores

Geração
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Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

DESTINATÁRIOS DO ART. 7º:

(D – DOMÉSTICO / SP – SERVIDOR PÚBLICO)

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, 
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos 
da lei;

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho;

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do 
normal;

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;



Receita Federal (Analista) – Direito Constitucional – Prof. André Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 499

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos 
da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma 
da lei;

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-escolas;

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização 
a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional 
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho;

a) (Revogada).

b) (Revogada).

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do 
trabalhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos;

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 
XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 
cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de 
trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a 
sua integração à previdência social.
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SEÇÃO II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui-rão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  (Vide ADIn 2.135-4)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios institui-rão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998) (Vide 
ADIn 2.135-4)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

IV - SALÁRIO mínimo fixado em lei...

< 645,00

VII - garantia de salário,
NUNCA INFERIOR AO MÍNIMO, 

para os que percebem remuneração 
variável;

VIII - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 
com base na remuneração integral ou no 

valor da aposentadoria;

IX - Trabalho NOTURNO superior à do diurno;

XII - SALÁRIO-FAMÍLIA pago em razão 
do dependente do trabalhador de baixa 

renda nos termos da lei;
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XIII - duração do trabalho normal não superior a OITO 
HORAS diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 

a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XV - REPOUSO SEMANAL remunerado, 
preferencialmen-te aos domingos;

XVI - remuneração do SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 
SUPERIOR, no mínimo, em cinqüenta por cento 

à do normal;

XVII - gozo de FÉRIAS anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal;

LI
CE

N
ÇA

XVIII - LICENÇA À GESTANTE, sem prejuízo 
do emprego e do salário, com a duração 

de cento e vinte dias;

XIX - LICENÇA-PATERNIDADE, nos termos 
fixados em lei;

XX - PROTEÇÃO do mercado de TRABALHO DA MULHER, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXII - REDUÇÃO DOS RISCOS INERENTES AO TRABALHO, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXX - proibição de DIFERENÇA de salários, de exercício 
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, 

idade, cor ou estado civil;
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Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I – a lei não poderá exigir autorização 
do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma 
organização sindical, em qualquer grau, 
representativa de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial, 
que será definida pelos trabalhadores ou 
empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município;

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV – a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 
cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 
final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Aposentado

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de 
colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
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Considerações
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Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade 
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação.

E   OU   E

COLEGIADOS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
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Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Nas empresas de:

+

1

Assegurada

Finalidade
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Considerações
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Direito Constitucional

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais 

CAPÍTULO III
DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:

Conceito de Nacionalidade

Classes de Nacionalidade

1a 
Cl

as
se

2a 
Cl

as
se
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I - natos:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que 
estes  não estejam a serviço de seu país;

1a 
Cl

as
se

Considerações



Receita Federal (Analista) – Direito Constitucional – Profa Alessandra Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 515

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade
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b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles 

esteja a serviço da República Federativa do Brasil;

 

1a 
Cl

as
se

Considerações
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Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Considerações
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c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 
em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 
optem, em qualquer tempo,   depois de atingida a maioridade,   pela nacionalidade brasileira; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)

 

Repartição Brasileira Competente

 

OU

1a 
Cl

as
se

Considerações
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Considerações

Data Nascido Nacionalidade

Particularidade
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Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Mostrando que sabe
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Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Nasceu Casal Particularidade Nacionalidade

Considerações
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Espécies de Naturalização

TÁ
CI

TA
N

AT
U

RA
LI

ZA
ÇÃ

O
EX

PR
ES

SA
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II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de 
países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

2a 
Cl

as
se

Requerimento

Originários de países de língua portuguesa

Não originários de países de língua portuguesa
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b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil 
há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

2a 
Cl

as
se

Requisitos

Requerimento



Receita Federal (Analista) – Direito Constitucional – Profa Alessandra Vieira

www.acasadoconcurseiro.com.br 525

§ 1º Aos portugueses com residência permanente no País, se houver reciprocidade em favor 
de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta 
Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

Caso 1

Opções para o português se naturalizar:
Caso 2 Caso 3
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§ 2º - A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos 
casos previstos nesta Constituição.

Caso 1

Diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado:

Caso 2 Caso 3 Caso 4
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Caso 1 / Caso 2
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Caso 3 / Caso 4
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§ 3º - São privativos de brasileiro nato os cargos:
I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;
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V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa(Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
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Considerações
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§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

I - tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao 
interesse nacional;

Perda
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II - adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
de Revisão nº 3, de 1994)

Perda
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a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; (Incluído pela Emenda 
Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

Dupla
nacionalidade
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b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado 
estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos 
civis; (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)

 
*CASO RECENTE:Diego Costa optou pela seleção espanhola em detrimento à seleção do Brasil, na copa de 2014.

Dupla
nacionalidade
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Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.

§ 1º - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo 
nacionais.

§ 2º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos próprios.

   



www.acasadoconcurseiro.com.br

Direito Constitucional

Professor Giuliano Tamagno





www.acasadoconcurseiro.com.br

Edital

Direito Constitucional: A organização nacional. União. Estados. Distrito Federal. Municípios. 
Competências.

Banca: Esaf

Cargo: Analista Tributário





www.acasadoconcurseiro.com.br

Introdução

O objetivo da presente apostila é trazer de forma prática, didática e simples a matéria que será 
cobrada na prova da Receita Federal, mais especificamente o tópico de Organização Político 
Administrativa - Organização do Estado, que abrange os artigos 18 à 36 da Constituição Federal.

De acordo com o edital a matéria é cobrada da seguinte maneira “A organização nacional. 
União. Estados. Distrito Federal. Municípios. Competências.”

A matéria que será abordada nesta apostila é recorrente em concursos, como pode ser 
observado nas questões trazidas ao final do material, as quais encontra-se comentadas no site 
www.acasadasquestoes.com.br.

Por se tratar de um assunto com um grau de dificuldade significativo, buscaremos apresentar 
esquemas e formas de memorização que suavizem o impacto da matéria. 

Ainda, para uma perfeita compreensão da matéria, colaciono no corpo da presente apostila 
todos os artigos que iremos trabalhar, a fim de que anotações e observações sejam feitas neste 
próprio caderno de estudos.

Dúvidas, críticas ou sugestões me mandem por e-mail que tento resolver no menor prazo 
possível.

E-mail: giuliano.advocacia@gmail.com

Abraços a todos, e bons estudos.

Prof. Giuliano Tamagno





www.acasadoconcurseiro.com.br 543

Direito Constitucional

2. Base Legal

Da Organização do Estado

DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem. Serão reguladas em lei complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação 
da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar.

(traduzindo)

1. Aprovação da população interessada – plebiscito.

2. propositura de projeto de lei complementar.

3. audiência das Assembléias Legislativas (parecer não vinculativo).

4. Aprovação do Congresso Nacional – lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de 
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação 
dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento 
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de interesse público;
II – recusar fé aos documentos públicos;
III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
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DA UNIÃO

Art. 20. São bens da União:

I – os que atualmente lhe pertencem e os 
que lhe vierem a ser atribuídos;
II – as terras devolutas indispensáveis à 
defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, 
definidas em lei;
III – os lagos, rios e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de 
limites com outros países, ou se estendam 
a território estrangeiro ou dele provenham, 
bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais;
IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede 
de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas 
ao serviço público e a unidade ambiental 
federal, e as referidas no art. 26, II;
V – os recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva;
VI – o mar territorial;
VII – os terrenos de marinha e seus 
acrescidos;
VIII – os potenciais de energia hidráulica;
IX – os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo;
X – as cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI – as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios.

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da 
administração direta da União, participação 
no resultado da exploração de petróleo 
ou gás natural, de recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica e de 
outros recursos minerais no respectivo 
território, plataforma continental, mar 

territorial ouzona econômica exclusiva, 
ou compensação financeira por essa 
exploração.
§ 2º A faixa de até cento e cinqüenta 
quilômetros de largura, ao longo das 
fronteiras terrestres, designada como faixa 
de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional, e sua 
ocupação e utilização serão reguladas em 
lei.

Art. 21. Compete à União:

I – manter relações com Estados estrangei-
ros e participar de organizações internacio-
nais;
II – declarar a guerra e celebrar a paz;
III – assegurar a defesa nacional;
IV – permitir, nos casos previstos em lei 
complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente;
V – decretar o estado de sítio, o estado de 
defesa e a intervenção federal;
VI – autorizar e fiscalizar a produção e o 
comércio de material bélico;
VII – emitir moeda;

VIII – administrar as reservas cambiais do 
País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, 
câmbio e capitalização, bem como as de 
seguros e de previdência privada;
IX – elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;
X – manter o serviço postal e o correio 
aéreo nacional;
XI – explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos 
da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais; 
XII – explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão:
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a) os serviços de radiodifusão sonora, e de 
sons e imagens; 
b) os serviços e instalações de energia 
elétrica e o aproveitamento energético 
dos cursos de água, em articulação com 
os Estados onde se situam os potenciais 
hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-
estrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário 
e aquaviário entre portos brasileiros e 
fronteiras nacionais, ou que transponham 
os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de 
passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII – organizar e manter o Poder Judiciário, 
o Ministério Público do Distrito Federal e 
dos Territórios e a Defensoria Pública dos 
Territórios; 
XIV – organizar e manter a polícia civil, 
a polícia militar e o corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal, bem como 
prestar assistência financeira ao Distrito 
Federal para a execução de serviços 
públicos, por meio de fundo próprio; 
XV – organizar e manter os serviços 
oficiais de estatística, geografia, geologia e 
cartografia de âmbito nacional;
XVI – exercer a classificação, para efeito 
indicativo, de diversões públicas e de 
programas de rádio e televisão;
XVII – conceder anistia;
XVIII – planejar e promover a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações;
XIX – instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de 
seu uso; 
XX – instituir diretrizes para o 
desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes 
urbanos;

XXI – estabelecer princípios e diretrizes 
para o sistema nacional de viação;
XXII – executar os serviços de polícia 
marítima, aeroportuária e de fronteiras; 
XXIII – explorar os serviços e instalações 
nucleares de qualquer natureza e exercer 
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, 
o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados, atendidos os 
seguintes princípios e condições:

a) toda atividade nuclear em território 
nacional somente será admitida para 
fins pacíficos e mediante aprovação do 
Congresso Nacional;
b) sob regime de permissão, são 
autorizadas a comercialização e a utilização 
de radioisótopos para a pesquisa e usos 
médicos, agrícolas e industriais; 
c) sob regime de permissão, são autorizadas 
a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas; 
d) a responsabilidade civil por danos 
nucleares independe da existência de culpa;

XXIV – organizar, manter e executar a 
inspeção do trabalho;

XXV – estabelecer as áreas e as condições 
para o exercício da atividade de 
garimpagem, em forma associativa.

Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, processual, 
eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;
II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso de 
iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;
V – serviço postal;
VI – sistema monetário e de medidas, 
títulos e garantias dos metais;
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VII – política de crédito, câmbio, seguros e 
transferência de valores;
VIII – comércio exterior e interestadual;
IX – diretrizes da política nacional de 
transportes;
X – regime dos portos, navegação lacustre, 
fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
XII – jazidas, minas, outros recursos 
minerais e metalurgia;
XIII – nacionalidade, cidadania e 
naturalização;
XIV – populações indígenas;
XV – emigração e imigração, entrada, 
extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI – organização do sistema nacional de 
emprego e condições para o exercício de 
profissões;
XVII – organização judiciária, do Ministério 
Público do Distrito Federal e dos Territórios 
e da Defensoria Pública dos Territórios, bem 
como organização administrativa destes; 
XVIII – sistema estatístico, sistema 
cartográfico e de geologia nacionais;
XIX – sistemas de poupança, captação e 
garantia da poupança popular;
XX – sistemas de consórcios e sorteios;
XXI – normas gerais de organização, efetivos, 
material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias militares e corpos 
de bombeiros militares;
XXII – competência da polícia federal e das 
polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII – seguridade social;
XXIV – diretrizes e bases da educação 
nacional;
XXV – registros públicos;
XXVI – atividades nucleares de qualquer 
natureza;
XXVII – normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, 
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, 
§ 1º, III;
XXVIII – defesa territorial, defesa 
aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 
mobilização nacional;
XXIX – propaganda comercial.

Parágrafo único. Lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar 
sobre questões específicas das matérias 
relacionadas neste artigo.

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 
(TODOS)

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis 
e das instituições democráticas e conservar 
o patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à ciência;

VI – proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção 
de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico;
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X – combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, promovendo 
a integração social dos setores 
desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais 
em seus territórios;

XII – estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. Leis complementares 
fixarão normas para a cooperação entre 
a União e os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 
do desenvolvimento e do bem-estar em 
âmbito nacional.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: (vejam que não fala em MUNICÍPIO)

I – direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e urbanístico;
II – orçamento;
III – juntas comerciais;
IV – custas dos serviços forenses;
V – produção e consumo;
VI – florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição;
VII – proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico;
IX – educação, cultura, ensino e desporto;
X – criação, funcionamento e processo do 
juizado de pequenas causas;
XI – procedimentos em matéria processual;
XII – previdência social, proteção e defesa 
da saúde;
XIII – assistência jurídica e Defensoria 
pública;

XIV – proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência;
XV – proteção à infância e à juventude;
XVI – organização, garantias, direitos e 
deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais.

 

§ 2º A competência da União para 
legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas 
gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário.

DOS ESTADOS FEDERADOS
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-
se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição.
§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, 
ou mediante concessão, os serviços locais 
de gás canalizado, na forma da lei, vedada 
a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação.
§ 3º Os Estados poderão, mediante 
lei complementar, instituir regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, 
para integrar a organização, o planejamento 
e a execução de funções públicas de 
interesse comum.
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Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I – as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União;
II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios 
ou terceiros;
III – as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à União;
IV – as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União.

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia 
Legislativa corresponderá ao triplo da 
representação do Estado na Câmara dos 
Deputados e, atingido o número de trinta e 
seis, será acrescido de tantos quantos forem os 
Deputados Federais acima de doze.

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos 
Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes 
as regras desta Constituição sobre sistema 
eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 
remuneração, perda de mandato, licença, 
impedimentos e incorporação às Forças 
Armadas.
§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais 
será fixado por lei de iniciativa da Assembléia 
Legislativa, na razão de, no máximo, setenta 
e cinco por cento daquele estabelecido, 
em espécie, para os Deputados Federais, 
observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 
57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.
§ 3º Compete às Assembléias Legislativas 
dispor sobre seu regimento interno, polícia 
e serviços administrativos de sua secretaria, 
e prover os respectivos cargos.
§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular 
no processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-
Governador de Estado, para mandato de 
quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo 
de outubro, em primeiro turno, e no último 
domingo de outubro, em segundo turno, se 
houver, do ano anterior ao do término do 

mandato de seus antecessores, e a posse 
ocorrerá em primeiro de janeiro do ano 
subseqüente, observado, quanto ao mais, o 
disposto no art. 77.

§ 1º Perderá o mandato o Governador 
que assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de concurso 
público e observado o disposto no art. 38, 
I, IV e V.
§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-
Governador e dos Secretários de Estado 
serão fixados por lei de iniciativa da 
Assembléia Legislativa, observado o que 
dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, 
III, e 153, § 2º, I.

DOS MUNICÍPIOS
Art. 29. O Município reger-se-á por lei 
orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na 
Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos:

I – eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Vereadores, para mandato de quatro 
anos, mediante pleito direto e simultâneo 
realizado em todo o País;
II – eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito 
realizada no primeiro domingo de outubro 
do ano anterior ao término do mandato dos 
que devam suceder, aplicadas as regras do 
art. 77, no caso de Municípios com mais de 
duzentos mil eleitores; 
III – posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no 
dia 1º de janeiro do ano subseqüente ao da 
eleição;
IV – para a composição das Câmaras 
Municipais, será observado o limite máximo 
de:

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de 
até 15.000 (quinze mil) habitantes;
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b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de 
mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de 
até 30.000 (trinta mil) habitantes;
c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios 
com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes 
e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes;
d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 50.000 (cinquenta mil) 
habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) 
habitantes;
e) 17 (dezessete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) 
habitantes e de até 120.000 (cento e vinte 
mil) habitantes;
f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios 
de mais de 120.000 (cento e vinte mil) 
habitantes e de até 160.000 (cento sessenta 
mil) habitantes; 
g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 160.000 (cento e 
sessenta mil) habitantes e de até 300.000 
(trezentos mil) habitantes; 
h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 300.000 (trezentos 
mil) habitantes e de até 450.000 
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; 
i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, 
nos Municípios de mais de 450.000 
(quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e 
de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; 
j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 600.000 (seiscentos 
mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos 
cinquenta mil) habitantes;
k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 750.000 (setecentos 
e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 
(novecentos mil) habitantes;
l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 900.000 (novecentos 
mil) habitantes e de até 1.050.000 (um 
milhão e cinquenta mil) habitantes;

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.050.000 (um 
milhão e cinquenta mil) habitantes e de 

até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) 
habitantes;
n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.200.000 (um 
milhão e duzentos mil) habitantes e de 
até 1.350.000 (um milhão e trezentos e 
cinquenta mil) habitantes;
o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos 
Municípios de 1.350.000 (um milhão e 
trezentos e cinquenta mil) habitantes e de 
até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) 
habitantes;
p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.500.000 (um 
milhão e quinhentos mil) habitantes e de 
até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) 
habitantes;
q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 1.800.000 (um 
milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 
2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) 
habitantes;
r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 2.400.000 (dois 
milhões e quatrocentos mil) habitantes e de 
até 3.000.000 (três milhões) de habitantes;
s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 3.000.000 (três 
milhões) de habitantes e de até 4.000.000 
(quatro milhões) de habitantes;
t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 4.000.000 (quatro 
milhões) de habitantes e de até 5.000.000 
(cinco milhões) de habitantes;
u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 5.000.000 (cinco 
milhões) de habitantes e de até 6.000.000 
(seis milhões) de habitantes;
v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 6.000.000 (seis 
milhões) de habitantes e de até 7.000.000 
(sete milhões) de habitantes;
w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 7.000.000 (sete 
milhões) de habitantes e de até 8.000.000 
(oito milhões) de habitantes; e 
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x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 8.000.000 (oito 
milhões) de habitantes;

V – subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e 
dos Secretários Municipais fixados por lei de 
iniciativa da Câmara Municipal, observado o 
que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I;

VI – o subsídio dos Vereadores será fixado 
pelas respectivas Câmaras Municipais em cada 
legislatura para a subseqüente, observado 
o que dispõe esta Constituição, observados 
os critérios estabelecidos na respectiva Lei 
Orgânica e os seguintes limites máximos:

a) em Municípios de até dez mil habitantes, 
o subsídio máximo dos Vereadores 
corresponderá a vinte por cento do subsídio 
dos Deputados Estaduais;
b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta 
mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a trinta por cento 
do subsídio dos Deputados Estaduais;
c) em Municípios de cinqüenta mil e um a 
cem mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a quarenta por 
cento do subsídio dos Deputados Estaduais; 
d) em Municípios de cem mil e um a 
trezentos mil habitantes, o subsídio máximo 
dos Vereadores corresponderá a cinqüenta 
por cento do subsídio dos Deputados 
Estaduais;
e) em Municípios de trezentos mil e um 
a quinhentos mil habitantes, o subsídio 
máximo dos Vereadores corresponderá 
a sessenta por cento do subsídio dos 
Deputados Estaduais;
f) em Municípios de mais de quinhentos 
mil habitantes, o subsídio máximo dos 
Vereadores corresponderá a setenta e 
cinco por cento do subsídio dos Deputados 
Estaduais;

VII – o total da despesa com a remuneração 
dos Vereadores não poderá ultrapassar o 
montante de cinco por cento da receita do 
Município;

VIII – inviolabilidade dos Vereadores por 
suas opiniões, palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição do Município;
IX –  proibições e incompatibilidades, no 
exercício da vereança, similares, no que 
couber, ao disposto nesta Constituição para 
os membros do Congresso Nacional e na 
Constituição do respectivo Estado para os 
membros da AssemblEia Legislativa;
X – julgamento do Prefeito perante o 
Tribunal de Justiça;
XI – organização das funções legislativas e 
fiscalizadoras da Câmara Municipal; 
XII – cooperação das associações 
representativas no planejamento municipal;
XIII – iniciativa popular de projetos de lei de 
interesse específico do Município, da cidade 
ou de bairros, através de manifestação de, 
pelo menos, cinco por cento do eleitorado;
XIV – perda do mandato do Prefeito, nos 
termos do art. 28, parágrafo único.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder 
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com 
inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5º 
do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente 
realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios 
com população de até 100.000 (cem mil) 
habitantes;
II – 6% (seis por cento) para Municípios 
com população entre 100.000 (cem mil) e 
300.000 (trezentos mil) habitantes;
III – 5% (cinco por cento) para Municípios 
com população entre 300.001 (trezentos mil 
e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;
IV – 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos 
por cento) para Municípios com população 
entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 
3.000.000 (três milhões) de habitantes;
V – 4% (quatro por cento) para Municípios 
com população entre 3.000.001 (três 
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milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de 
habitantes;
VI – 3,5% (três inteiros e cinco décimos 
por cento) para Municípios com população 
acima de 8.000.001 (oito milhões e um) 
habitantes.

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais 
de setenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto com o 
subsídio de seus Vereadores.
§ 2º Constitui crime de responsabilidade do 
Prefeito Municipal:

I – efetuar repasse que supere os limites 
definidos neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vinte de 
cada mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção 
fixada na Lei Orçamentária.

§ 3º Constitui crime de responsabilidade 
do Presidente da Câmara Municipal o 
desrespeito ao § 1º deste artigo.

Art. 30. Compete aos Municípios:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber;
III – instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos 
fixados em lei;
IV – criar, organizar e suprimir distritos, 
observada a legislação estadual;
V – organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído 
o de transporte coletivo, que tem caráter 
essencial;
VI – manter, com a cooperação técnica 
e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino 
fundamental; 
VII – prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de 
atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo 
urbano;
IX – promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida 
pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle 
interno do Poder Executivo Municipal, na forma 
da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara 
Municipal será exercido com o auxílio dos 
Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de 
Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal.
§ 3º As contas dos Municípios ficarão, 
durante sessenta dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, 
para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhes a legitimidade, nos termos 
da lei.
§ 4º É vedada a criação de Tribunais, 
Conselhos ou órgãos de Contas Municipais.

DO DISTRITO FEDERAL E DOS 
TERRITÓRIOS

DO DISTRITO FEDERAL
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão 
em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos com interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços da 
Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição.
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§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as 
competências legislativas reservadas aos 
Estados e Municípios.
§ 2º A eleição do Governador e do Vice-
Governador, observadas as regras do art. 
77, e dos Deputados Distritais coincidirá 
com a dos Governadores e Deputados 
Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara 
Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.
§ 4º Lei federal disporá sobre a utilização, 
pelo Governo do Distrito Federal, das 
polícias civil e militar e do corpo de 
bombeiros militar.

DOS TERRITÓRIOS

Art. 33. A lei disporá sobre a organização 
administrativa e judiciária dos Territórios.

§ 1º Os Territórios poderão ser divididos em 
Municípios, aos quais se aplicará, no que 
couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.
§ 2º As contas do Governo do Território 
serão submetidas ao Congresso Nacional, 
com parecer prévio do Tribunal de Contas 
da União.
§ 3º Nos Territórios Federais com mais de 
cem mil habitantes, além do Governador 
nomeado na forma desta Constituição, 
haverá órgãos judiciários de primeira e 
segunda instância, membros do Ministério 
Público e defensores públicos federais; a 
lei disporá sobre as eleições para a Câmara 
Territorial e sua competência deliberativa.

3. CONCEITOS INICIAIS

Forma de Governo: República1 – chama-se forma de governo o conjunto de instituições políticas 
por meio das quais um Estado se organiza a fim de exercer o seu poder sobre a sociedade. 

Tendo em mente a dificuldade em classificar-se as formas de governo, estas são tradicionalmente 
categorizadas em: 

Monarquia - República - Anarquia.

DICA:

 

Sistema de Governo: Presidencialismo2 – é a maneira pela qual o poder político é dividido 
e exercido no âmbito de um Estado. O sistema de governo varia de acordo com o grau de 
separação dos poderes, indo desde a separação estrita entre os poderes legislativo e executivo 
(presidencialismo), de que é exemplo o sistema de governo dos Estados Unidos, até a 

1 Forma adotada pelo Brasil.
2 Sistema adotado pelo Brasil.
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dependência completa do governo junto ao legislativo (parlamentarismo), caso do sistema de 
governo do Reino Unido e Inglaterra.

DICA:

Formas de Estado – Federação3 – As formas de Estado são maneira pela qual o Estado organiza 
sua população, o território e estrutura o seu poder relativamente a outros de igual espécie.

DICA:

__ + __ =

As formas de estado serão mais aprofundadamente estudadas no próximo capítulo.

4. Formas de Estado

De acordo com a classificação doutrinária, existem três formas de Estado, quais sejam o Estado 
Federal, o Estado Unitário e o Estado Confederado, o Brasil adotou a forma de Estado Federado, 
e por essa razão iremos aprofundar os nossos estudos nesta modalidade, obviamente traçando 
um paralelo com as outras formas.

4.1 Estado Unitário
O Estado unitário é relativamente descentralizado, ao invés de Estados, possuem províncias, 
que por sua vez não possuem autonomia constitucional.

A pedra fundamental deste tipo de Estado é prescrita pela constituição do Estado Unitário 
como um todo e só pode ser modificada por meio de uma modificação nessa constituição.

As unidades possuem apenas competência para a legislação provincial, dentro do que a 
constituição do Estado unitário prescrever.

A legislação em matérias da constituição é totalmente centralizada, ao passo que, no Estado 
federal, ela é centralizada apenas de modo incompleto, ou seja, até certo ponto, ela é 
descentralizada.

Como exemplo de Estados Unitários temos Uruguai, Espanha e o Brasil até 1891.
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4.2 Estado Confederado
A principal característica de uma Confederação é a existência de um Tratado Internacional para 
unir os estados pertencentes, é o que a doutrina chama de “ligados por um cimento jurídico” 
que seria este Tratado Internacional, ao invés de uma Constituição.

Outro ponto importante é que, na Confederação, os Estados constituintes não abrem mão da 
sua soberania, enquanto que, na Federação, a soberania é transferida para o Estado Federal. 

Geralmente a confederação é governada por uma Assembleia dos Estados Confederados, 
que têm direitos e deveres idênticos. A confederação tem personalidade jurídica, mas a sua 
capacidade internacional é limitada. Do ponto de vista histórico, a confederação costuma ser 
uma fase de um processo que leva à federação, como nos casos dos Estados Unidos e da Suíça.

4.3 Estado Federado

4.3.1 Origem

O Federalismo tem origem na revolução e independência dos Estados Unidos. Os líderes 
coloniais norte americanos deram início a confronto armado contra a Inglaterra em 1776 
porque estavam descontentes com as políticas adotadas pelo Parlamento Inglês entre 
as décadas de 1760 e 1770 e também porque não admitiam mais que o Parlamento Inglês 
possuísse autoridade para determinar e executar às suas colônias tudo que desejasse.

Para recusar o poder exercido pela Inglaterra sobre as colônias norte americanas, os colonos 
passaram a questionar a origem da soberania. Na concepção dos Ingleses a soberania 
pertencia ao Estado Inglês e as únicas limitações a ela seriam determinadas por critérios do 
próprio soberano. Em contrapartida, os colonos defendiam que a soberania possui origem na 
população e seria exercida pelo Estado nos limites do poder que lhe foi delegado.

A partir desse embate, foi declarada a independência das Colônias Americanas em 1776, elas 
passaram a enfrentar o desafio de elaborar um novo regime constitucional para dar lugar ao 
espaço antes preenchido pela Lei Britânica.

Em 1777 foi estabelecido o pacto confederativo, que criava um Estado Confederado, uma 
unidade frágil entre os Estados autônomos norte americanos para fazer frente à Europa.
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Em 1787 enfraquecidos pela forma de estado adotada, pois a liberdade trazia sérias 
consequências, doze delegados dos Estados Norte Americanos se reuniram na Convenção de 
Filadélfia para repensar o arranjo confederativo. 

Percebam o tamanho do problema!!

Haviam 13 estados independentes, autônomos e livres, que em tese, pelo pacto confederativo, 
precisam se unir para fazer frente a Europa (objetivo). Ocorre que na hora de enviar soldados, 
mantimentos, verbas, etc, para a Confederação, os estados simplesmente não mandavam, sob 
o argumento de que eram livres e independentes, não precisavam mandar se não quisessem, 
ou seja, a confederação tinha fracassado pela ausência de poder centralizador capaz de manter 
uma unidade entre os Estados. 

Assim, desta reunião na Filadélfia, com duas formas de estado fracassadas na mão, os doze 
delegados, abriram mão de suas liberdades, e deram origem ao primeiro Estado Federado 
(detentor de soberania e composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de 
governo próprio).

Ou seja, a Constituição Federativa Americana nasceu de Estados que eram livres, e se tornaram 
únicos – movimento que pode cair na tua prova com a denominação “Centrípeta” ou seja, 
de fora para dentro, PERCEBAM QUE ESTAVA FALANDO DOS ESTADOS UNIDOS!!! No Brasil, 
tínhamos um Estado Unitário e esse bloco se difundiu e criou estados autônomos, ou seja, foi o 
contrário dos EUA, por isso a nomenclatura é “centrífuga”.
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4.3.2 Características comuns a toda Federação

Descentralização Política: Na Constituição Federal existem núcleos de poderes políticos, 
referendando autonomia para os seus entes.

Constituição Rígida como base Jurídica: visa garantir a distribuição de competências entre os 
entes autônomos surgindo uma estabilidade institucional.

Inexistência do Direito de Secessão: não é autorizado o direito de retirada. Uma vez que o ente 
adere ao pacto federativo, não pode mais sair, sob pena de INTERVENÇÃO. Esta característica dá 
luz ao princípio da indissolubilidade do vínculo federativo –  lembrando que a forma federativa 
é um dos limites materiais ao poder de emenda.

Soberania do Estado Federal: ao ingressar na Federação os estados perdem a Soberania, 
passando a ser autônomos. A soberania é uma característica do todo, do país, do Estado Federal 
– República Federativa do Brasil. 

Auto-organização dos Estados membros: através de suas constituições estaduais (art. 25 
CF/88)

Órgão representativo dos Estados membros: A representação dá-se através do Senado Federal 
– Art. 46 CF.

Guardião da Constituição: Toda federação tem um protetor/tradutor da Constituição, no Brasil 
é o Supremo Tribunal Federal.

5. Entes Federados

A CF prevê a existência de quatro entes federativos, que são a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos eles autônomos e com auto-organização, auto-governo, auto-
administração.

Importante ressaltar que autonomia não se confunde com soberania, o termo soberania que a 
Constituição adota em seu art. 1º, I, como um fundamento da República Federativa do Brasil irá 
se manifestar apenas na pessoa da República Federativa do Brasil, entendida como um grande 
bloco, onde nele está a união de todos os entes internos, representando todo o povo brasileiro, 
povo este que é o verdadeiro titular da soberania. 

O ente federativo “União” não possui soberania, apenas autonomia tal como os Estados, 
Distrito Federal e Municípios. A República Federativa do Brasil é a única soberana e que se 
manifesta internacionalmente como pessoa jurídica de direito internacional.  Assim, embora 
a União (e somente a União) possa representar o Brasil externamente, lá fora ninguém sabe 
que está “tratando com a União” e sim com a República Federativa do Brasil. Somente esta 
(República Federativa do Brasil) é que é pessoa jurídica de direito público externo.

5.1 União

União é o ente que se relaciona INTERNAMENTE, é uma pessoa jurídica de direito público 
interno (CC art. 41, I), formada pela reunião das partes componentes.
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Iniciamos o nosso estudo da União apresentando os bens da União, que estão indicados no Art. 
20 da CF, onde, dentre outros, estão incluídos os recursos minerais, inclusive os do subsolo, 
e os potenciais de energia hidráulica (art. 20, VIII a X CF), que, após inúmeras demandas, 
decidiu-se que é assegurada a participação dos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos 
da Administração Direta da União, no produto desta exploração ou compensação financeira.

5.2 Estados Membros

Os Estados Federados tem autonomia político-administrativa, frente aos demais entes 
federativos, regendo-se por suas próprias Constituições, ressalvando-se o que estiver vedado 
na Constituição Federal, por exemplo Art. 18, § 2º, 152. Os Estados não podem se contrapor 
àquilo reservado à competência de outro ente, sob pena de intervenção.

Os Estados Membros, nos termos do Art. 25 organizam-se e regem-se por sua própria 
constituição, observados os princípios da Constituição Federal.

Sobre os bens do Estado, dispõe o Art. 26 quais pertencem aos Estados, e por óbvio são aqueles 
que não pertencem a União.

O Art. 27 da CF, dispõe sobre o Poder Legislativo Estadual – Assembleia Legislativa

O Art. 28 da CF, dispões sobre o Poder Executivo Estadual – Governador, vice-governador, 
secretários de Estado.

5.3 Municípios

Os Municípios tem autonomia político-administrava em relação aos demais entes federados. 
REGE-SE PELA SUA LEI ORGÂNICA, e não uma Constituição. Esta lei deverá observar o disposto 
na Constituição Federal e Estadual (art. 29). Assim, a Lei orgânica deve guardar relação de 
correspondência com o modelo federal acerca das proibições e incompatibilidades dos 
vereadores – por esse motivo (separação dos poderes) que não se admite a cumulação de 
funções de vereador e secretário municipal.

Outro ponto interessante é que os municípios tem poder Executivo (prefeito) e Legislativo 
(Vereadores) apenas, não possuindo poder judiciário.

Competência municipal:

O Art. 30 dispõe sobre competência (material e legislativa) municipal, que também deve 
observar o art. 23.

5.4 Distrito Federal e Territórios

Conceituada como uma unidade federativa àtipica, o DF é a sede do governo federal. Possui 
autonomia idêntica aos outros entes federados. É organizado por Lei Orgânica.

O Distrito Federal tem Tribuna de Justiça, muito embora a ausência de previsão expressa no 
Art. 125 CF.
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Melhor entendimento sobre DF e Territórios, ver lei nº 11.697/2008 que dispõe sobre 
Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.

6. Bens dos Entes

Existem bens exclusivos da união (art.20), outros dos Estados (art. 26) e outros, ainda  que 
dependendo da situação podem pertencer até aos Municípios, trago aqui as principais 
exceções, ou seja, aquilo que tua prova gosta:

Terras devolutas:

Via de regra, pertence aos Estados.

Exceção, pertence à união, se indispensáveis a defesa de fronteiras, fortificações, construções 
militares, vias federais ou a preservação ambiental – Art. 20, II c/c Art. 26, IV.

Ilhas Fluviais e lacustres

Regra, dos Estados.

Exceção, se fizer limite com outros países. Art. 20, IV c/c Art. 26, III.

As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito.

Regra, dos Estados.

Exceção, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Art. 26, I.

Lagos, Rios e demais águas correntes

Regra, dos Estados.

Exceção, se banhar mais de um estado, se fizer limite com países ou deles provierem.

Art. 20, III.

Ilhas costeiras e oceânicas

Município, quando for sede do município.

União, se afetada por serviço público ou unidade ambiental federal.

Estados, quando estiver em seu domínio.

Base legal: Art. 20, IV c/c Art. 26, II.
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7. Competências

Diante da autonomia das entidades federativas, a Constituição repartiu, entre elas, as variadas 
competências, isso é, modalidades de poder em que os órgãos das entidades federativas 
podem realizar suas funções. 

Cabem à União as matérias de interesse geral ou nacional, aos estados os assuntos de interesse 
regional e aos municípios os de interesse local. 

A CF enumera os poderes da União (arts. 21 e 22), dos estados (Art. 25, § 1º) e dos Municípios 
(art. 30) combinando possibilidades de delegação. A competência material pode ser exclusiva 
(art. 21) e comum (art. 23) a competência legislativa pode ser privativa (art. 22) e concorrente 
(art. 24).
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Questões

1. (73103) FCC – 2013 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Estados Federados (Art. 025 a 
028)

De acordo com a Constituição Federal 
brasileira, cabe aos Estados:

a) legislar sobre matéria de competência 
dos Municípios, caso não haja norma 
municipal a respeito do assunto.

b) delegar aos Municípios a competência 
para legislar sobre questões específicas 
das matérias sujeitas à competência 
legislativa estadual.

c) legislar apenas sobre as matérias 
especificamente enumeradas em lei 
complementar federal.

d) legislar sobre as competências que não 
lhes sejam vedadas pela Constituição 
Federal brasileira.

e) legislar sobre normas específicas 
das matérias sujeitas à competência 
privativa da União, independentemente 
de delegação.

2. (73104) FCC – 2013 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Estados Federados (Art. 025 a 
028)

De acordo com a Constituição Federal 
brasileira, os Estados poderão instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões, constituídas por 
agrupamentos de Municípios, para integrar 
a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum, 
desde que:

a) o façam mediante Lei Complementar, 
versando sobre agrupamentos de 
Municípios limítrofes.

b) o façam mediante Lei Ordinária, de 
iniciativa do Governador do Estado.

c) seja previamente ouvida a população 
dos Municípios envolvidos, mediante 
plebiscito.  

d) sejam criadas no período previsto em 
Lei Complementar Federal.  

e) seja facultado a todos os Municípios 
do Estado o direito de integrar o 
agrupamento.

3. (56678) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Estados Federados (Art. 025 a 
028)
Os Estados-Membros da Federação 
Brasileira

a) possuem competência remanescente.  
b) regem-se por lei orgânica.  
c) podem emitir moeda no caso de guerra 

declarada.  
d) não podem instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas 
e microrregiões.  

e) possuem como bens as terras devolutas 
indispensáveis à defesa das fronteiras.

4. (56677) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Para a composição das Câmaras Municipais, 
será observado o limite máximo de:

a) quatorze Vereadores, nos Municípios de 
mais de sessenta mil habitantes e de até 
noventa mil habitantes.    

b) treze Vereadores, nos Municípios com 
mais de trinta mil habitantes e de até 
cinquenta mil habitantes.  

c) dezesseis Vereadores, nos Municípios 
de mais de noventa mil habitantes e de 
até cento e trinta mil habitantes.  

d) dezoito Vereadores, nos Municípios de 
mais de cento e trinta mil habitantes e 
de até cento e setenta mil habitantes.  

e) vinte Vereadores, nos Municípios de 
mais de cento e setenta mil habitantes 
e de até trezentos e cinquenta mil 
habitantes.
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5. (56642) FCC – 2014 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Ao exercer a autonomia que lhe é 
assegurada na condição de ente federativo, 
não poderá o Município violar as normas 
que lhe foram impostas pelo Constituinte 
Federal. Assim, NÃO poderá

a) o Município explorar diretamente os 
serviços locais de gás canalizado.  

b) o Município explorar diretamente 
os serviços de saneamento básico, 
visto que se inserem no âmbito da 
competência privativa dos Estados-
membros.  

c) o Município fixar o subsídio do Prefeito 
em valor superior ao do Governador do 
Estado.  

d) o total da despesa com a remuneração 
dos Vereadores ultrapassar o montante 
de três por cento da receita do 
Município.  

e) a Câmara Municipal gastar mais de 
cinquenta por cento de sua receita com 
folha de pagamento, incluído o gasto 
com o subsídio de seus Vereadores.

6. (56643) FCC – 2014 – DIREITO 
CONSTITUCIONAL  Dos Municípios (Art. 029 
a 031).

Segundo a Constituição Federal, os 
secretários municipais serão remunerados 
conforme dispuser lei de iniciativa

a) do Prefeito, exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie 
remuneratória.  

b) do Prefeito, podendo prever como parte 
da remuneração gratificação por tempo 
de serviço.

c) da Câmara Municipal, podendo prever 
como parte da remuneração gratificação 
por tempo de serviço.

d) da Câmara Municipal, exclusivamente 
por subsídio fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra 
espécie remuneratória.

e) do Prefeito, exclusivamente por 
subsídio, não podendo ser superior à 
remuneração do Prefeito.  

7. (73107) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Da União (Art. 020 a 024)

De acordo com o artigo 20, inciso V, da 
Constituição Federal, os recursos naturais 
da zona econômica exclusiva são bens

a) do Município de Salvador −BA.  
b) do Estado de Pernambuco.  
c) do Estado de Roraima.  
d) da União.  
e) do Município de Recife −PE.

8. (73109) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Estados Federados (Art. 025 a 
028)

Em 9 de janeiro de 2012, foi promulgada, no 
Estado de São Paulo, a Lei complementar nº 
1.166, criando a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, integrada 
por 39 Municípios paulistas. Dentre 
outras previsões, estabelece a referida lei 
complementar que a instituição da Região 
Metropolitana em questão tem por objetivo 
promover a integração do planejamento 
e da execução das funções públicas de 
interesse comum aos entes públicos 
atuantes na região. Considerada a disciplina 
da matéria na Constituição da República, é 
correto afirmar que 

a) o Estado não poderia ter criado 
uma Região Metropolitana, pois a 
Constituição somente o autoriza a 
instituir aglomerações urbanas e 
microrregiões.  

b) a Região Metropolitana poderia ter 
sido criada por lei ordinária, não sendo 
necessária lei complementar para esse 
fim.  



www.acasadoconcurseiro.com.br 563

Receita Federal (Analista) – Direito Constitucional – Prof. Giuliano Tamagno

c) a criação da Região Metropolitana por 
lei estadual somente será válida se 
houver sido realizada consulta prévia, 
mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos.  

d) a instituição da Região Metropolitana 
não autoriza a execução de funções 
públicas de interesse comum aos 
Municípios envolvidos, mas tão somente 
sua organização e planejamento.  

e) a forma de instituição da Região 
Metropolitana e o objetivo mencionado 
são compatíveis com as disposições 
constitucionais a esse respeito.

9. (73123) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Dos Municípios (Art. 029 a 031)

O Município “1” possui 10.000 habitantes; 
o Município “2” possui 20.000 habitantes; 
o Município “3” possui 14.000 habitantes; 
e o Município “4” possui 25.000 habitantes. 
De acordo com a Constituição Federal 
brasileira, para a composição das Câmaras 
Municipais, será observado o limite máximo 
de 11 Vereadores APENAS para 

a) os Municípios “2” e “4”.  
b) os Municípios “1” e “3”.  
c) os Municípios “1”, “2” e “3”.  
d) o Município “4”.  
e) o Município “1”.

10. (73124) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Para a composição das Câmaras Municipais, 
será observado o limite máximo de: 

a) quatorze Vereadores, nos Municípios de 
mais de sessenta mil habitantes e de até 
noventa mil habitantes.  

b) treze Vereadores, nos Municípios com 
mais de trinta mil habitantes e de até 
cinquenta mil habitantes.  

c) dezesseis Vereadores, nos Municípios 
de mais de noventa mil habitantes e de 
até cento e trinta mil habitantes.  

d) dezoito Vereadores, nos Municípios de 
mais de cento e trinta mil habitantes e 
de até cento e setenta mil habitantes.  

e) vinte Vereadores, nos Municípios de 
mais de cento e setenta mil habitantes 
e de até trezentos e cinquenta mil 
habitantes.

11. (73122) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Dos Municípios (Art. 029 a 031)

A Constituição Federal faculta ao poder 
público municipal, mediante lei específica 
para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do 
solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento,

a) mediante prévia manifestação do órgão 
estadual competente, a quem cabe 
opinar pela aplicação da penalidade 
mais apropriada ao proprietário 
infrator, dentre as sanções previstas na 
Constituição Federal.  

b) sob pena de aplicação de sanções 
ao proprietário, dentre as quais a 
Constituição Federal não admite a 
cobrança de imposto sobre propriedade 
predial e territorial urbana progressivo 
no tempo, já que esse tributo não tem 
finalidade extrafiscal.  

c) sob pena de, entre outras medidas, 
parcelamento compulsório do imóvel, 
estando vedada pela Constituição 
Federal a aplicação da sanção 
de edificação compulsória pela 
administração pública municipal, já 
que esta última somente poderá ser 
determinada por ordem judicial. 

d) sob pena de, entre outras medidas, 
desapropriação com pagamento 
mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, nos termos previstos 
pela Constituição Federal.  

e) sob pena de, entre outras medidas, 
confisco do bem, mediante processo 
judicial em que sejam asseguradas 
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ao proprietário a ampla defesa e o 
contraditório.  

12. (73119) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Considerando a disciplina constitucional 
sobre as competências dos Municípios e 
a jurisprudência sobre o tema, é correto 
afirmar que

a) compete ao Município fixar o horário 
de funcionamento de estabelecimento 
comercial.  

b) compete ao Município legislar sobre 
o direito dos estudantes a pagarem 
o valor de meia passagem no uso do 
serviço público de transporte coletivo 
municipal e intermunicipal.  

c) não compete aos Municípios a prestação 
dos serviços funerários, que poderão 
ser executados por empresa municipal 
por meio de concessão estadual.  

d) não compete ao Município a exploração 
direta do serviço público de água e 
esgoto, que se insere no âmbito da 
competência dos Estados-membros.  

e) não compete ao Município estabelecer 
regras de segurança e conforto aos 
usuários de agências bancárias, uma vez 
que a competência é privativa da União.

13. (73116) FCC – 2014 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

A respeito da intervenção no município, 
considere:

I – A enumeração na Constituição Federal 
dos casos em que é permitida a intervenção 
estadual nos municípios não é taxativa, 
podendo ser ampliada pelo legislador 
constituinte estadual.

II – O decreto de intervenção será submetido 
à aprovação da Assembleia Legislativa do 
Estado no prazo de vinte e quatro horas.

III – A falta de aplicação do mínimo exigido 
da receita municipal na manutenção e 
desenvolvimento do ensino é um dos casos 

em que a Constituição Federal autoriza a 
intervenção do Estado nos municípios.

Está correto o que se afirma APENAS em 

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

14. (73118) FCC – 2012 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Durante a campanha eleitoral em pleito 
para escolha de Chefe do Poder Executivo 
de Município com pouco mais de 25.000 
habitantes, determinado candidato promete 
que, se eleito, promoverá as seguintes 
ações:

I – Regulamentação do imposto sobre 
grandes fortunas para a aplicação das verbas 
decorrentes deste tributo em políticas 
públicas de natureza social.

II – Apoio à Câmara Municipal para que 
aprove o Plano Diretor da cidade com a 
maior brevidade possível, a fim de serem 
estabelecidas regras para a política de 
desenvolvimento e de expansão urbana.

III – Desapropriação, por interesse social, 
para fins de reforma agrária, de imóveis 
rurais que não estejam cumprindo sua 
função social.

IV – Prestação, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, de serviços 
de atendimento à saúde da população.

À luz do que estabelece a Constituição 
Federal, poderão, em tese, ser cumpridas as 
promessas contidas APENAS em

a) II, III e IV.  
b) II e III.  
c) I, II e IV.  
d) I e III.  
e) II e IV.
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15. (56612) FCC – 2014 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Da União (Art. 020 a 024)

É competência privativa da União legislar 
sobre as matérias de direito

a) espacial, desapropriação, propaganda 
comercial e definição de crimes de 
responsabilidade.  

b) agrário, direito penitenciário, metalurgia 
e sistema cartográfico.  

c) agrário, direito econômico, sistema 
estatístico e registros públicos.  

d) do trabalho, propaganda comercial, 
metalurgia e proteção à infância e à 
juventude.  

e) penal, direito penitenciário, cidadania e 
sistema cartográfico.

16. (73003) VUNESP – 2014 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL – Da Organização Político-Admi-
nistrativa (Art. 018 a 019)

Nos termos da Constituição Federal, os 
tratados e convenções internacionais:

a) serão equivalentes às emendas 
constitucionais se versarem sobre 
direitos humanos e forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros.  

b) serão equivalentes às emendas 
constitucionais se versarem sobre 
direitos humanos ou não, e forem 
aprovados, pelo Congresso Nacional, 
em sessão conjunta, pela maioria 
absoluta dos seus membros.  

c) terão hierarquia infraconstitucional 
supralegal se versarem sobre direitos 
humanos ou não, e forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por dois terços dos 
votos dos respectivos membros.  

d) terão hierarquia infraconstitucional 
supralegal se versarem sobre direitos 
humanos e forem aprovados, pelo 
Congresso Nacional, em sessão 
conjunta, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros.  

e) terão hierarquia infraconstitucional 
ordinária se versarem sobre direitos 
humanos e forem aprovados, em cada 
Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por dois terços dos votos dos 
respectivos membros.

17. (40067) FUMARC – 2011 – DIREITO CONS-
TITUCIONAL – Dos Municípios (Art. 029 a 
031), Da Organização do Estado (Art. 018 a 
043)

O Município reger-se-á por lei orgânica, 
votada em dois turnos, com o interstício 
mínimo de dez dias, e aprovada por dois 
terços dos membros da Câmara Municipal, 
que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos na Constituição da República, 
na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos, EXCETO:

a) A posse do Prefeito e do Vice-Prefeito 
ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano 
subseqüente ao da eleição.

b) O subsídio dos Vereadores será fixado 
pelas respectivas Câmaras Municipais 
em cada legislatura para a subsequente.

c) Iniciativa popular de projetos de lei 
de interesse específico do Município, 
da cidade ou de bairros, através de 
manifestação de, pelo menos, cinco por 
cento do eleitorado.

d) Idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos 
para o prefeito e vice-prefeito de capital 
e 21 (vinte e um) anos para os demais.

18. (40006) VUNESP – 2013 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL – Da Organização Político-Admi-
nistrativa (Art. 018 a 019), Da Organização 
do Estado (Art. 018 a 043)

Considerando as regras de repartição de 
competências constitucionais, pode  se 
afirmar que legislar sobre: 

(I) trânsito e transporte; 

(II) responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; cabe, respectivamente,



 

www.acasadoconcurseiro.com.br566

a) à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal, de forma concorrente; e aos 
Estados, de forma suplementar.

b) aos Estados, de forma suplementar; e à 
União, aos Esta  dos e ao Distrito Federal, 
de forma concorrente.

c) à União de forma privativa; e à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, por competência comum. 

d) aos Municípios, de forma suplementar; 
e à União de forma privativa.

e) à União de forma privativa; e à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal, de 
forma concorrente.

19. (20439) VUNESP – 2013 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL  Dos Municípios (Art. 029 a 031), 
Da Organização do Estado (Art. 018 a 043)

O Estado intervirá em seus Municípios para:

a) assegurar a observância da Constituição 
Estadual, nos termos da ação dirigida 
e acolhida pelo Tribunal de Justiça, 
passível de revisão por meio de Recurso 
Extraordinário endereçado ao Supremo 
Tribunal Federal.

b) assegurar a observância de princípios 
indicados na Constituição Estadual, 
mediante representação provida pelo 
Tribunal de Justiça com essa finalidade.

c) pôr termo a grave comprometimento 
da ordem pública.

d) reorganizar as finanças municipais.

20. (20438) VUNESP – 2013 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL – Da Organização Político-Admi-
nistrativa (Art. 018 a 019), Da Organização 
do Estado (Art. 018 a 043)

Com relação ao Distrito Federal, a 
Constituição Federal:

a) veda a divisão do Distrito Federal em 
Municípios.

b) atribui ao Distrito Federal poder de 
organizar e manter o Poder Judiciário, 
o Ministério Público e a Defensoria 
Pública do Distrito Federal.

c) autoriza a divisão do Distrito Federal 
em Municípios, desde que consultada a 
população mediante plebiscito.

d) atribui ao Distrito Federal as mesmas 
competências legislativas reservadas à 
União.

21. (21399) CESGRANRIO – 2012 – DIREITO 
CONSTITUCIONAL – Do Distrito Federal e dos 
Territórios (Art. 032 a 033), Da Organização 
do Estado (Art. 018 a 043)

A competência para legislar sobre 
desapropriação é:

a) privativa da União Federal
b) comum de todos os entes federativos
c) comum dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, apenas quanto a normas 
específicas

d) concorrente da União Federal e dos 
Estados

e) concorrente dos Estados e Municípios, 
apenas quanto a normas específicas

22. (20436) VUNESP – 2014 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL – Da União (Art. 020 a 024), Da 
Organização do Estado (Art. 018 a 043)

Prevê o art. 37 da Constituição Federal, de 
forma expressa, que a administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e:

a) razoabilidade
b) eficiência.
c) proporcionalidade.
d) unidade.
e) economicidade.

23. (40172) PGE – RO – 2011  DIREITO CONS-
TITUCIONAL – Dos Estados Federados (Art. 
025 a 028), Da Organização do Estado (Art. 
018 a 043)

Dentre os bens pertencentes ao Estado, 
incluem-se:
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a) as cavidades naturais subterrâneas, os 
sítios arqueológicos e pré-históricos.

b) as ilhas fluviais e lacustres em seu 
território.

c) as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, da forma da lei, 
as decorrentes de obras da União.

d) os potenciais de energia elétrica.
e) os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica 
exclusiva de seu território.

24. (40249) A CASA DAS QUESTÕES – 2014  
DIREITO CONSTITUCIONAL – Do Distrito 
Federal e dos Territórios (Art. 032 a 033), Da 
Organização do Estado (Art. 018 a 043)

Os Territórios Federais integram a União, e 
sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei ordinária.

(   )Certo  (   )Errado

25. (37918) ESAF – 2013 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Dos Municípios (Art. 029 a 031)

Em relação à União, aos Estados, aos 
Municípios e ao Distrito Federal, é correto 
afirmar que:

a) estão entre as matérias de 
competência legislativa privativa 
da União desapropriação, registros 
públicos, propaganda comercial, juntas 
comerciais e proteção à infância e à 
juventude. 

b) são bens dos Estados as águas 
superficiais ou subterrâneas, fluentes, 
emergentes e em depósito, ressalvadas, 
neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União.

c) estão entre as matérias de competência 
legislativa concorrente da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios 
orçamento, procedimento em matéria 
processual, desapropriação e trânsito e 
transporte.

d) compete aos Municípios e ao Distrito 
Federal explorar diretamente, ou 
mediante concessão, os serviços locais 
de gás canalizado, na forma da lei. 

e) ao Distrito Federal são atribuídas as 
competências reservadas aos Estados 
e aos Municípios, inclusive organizar e 
manter o seu Ministério Público e o seu 
Poder Judiciário.

26. (60812) FGV – 2014 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL  Da União (Art. 020 a 024)

Com os olhos voltados à competência 
legislativa concorrente prevista na 
Constituição da República, é correto afirmar 
que:

a) os Estados podem legislar sobre as  
respectivas matérias, desde que não  
afrontem as normas gerais editadas  
pela União;  

b) os Estados e os Municípios podem  
legislar  sobre as respectivas matérias,  
observadas as normas  gerais  editadas 
pela União;  

c) os Estados podem legislar sobre as  
respectivas matérias, predominando a 
lei da menor unidade territorial no caso 
de conflito;  

d) todos os entes federados podem legislar 
sobre as matérias a que se refere, 
predominando o princípio da maior 
relevância social no caso de conflito;  

e) todos os entes federados podem legislar 
indistintamente sobre as matérias a que 
se refere.

27. (37916) FJG 2013 – DIREITO CONSTITUCIO-
NAL – Dos Municípios (Art. 029 a 031)

A fusão de municípios depende de consulta 
prévia por plebiscito, mas será feita por lei 
estadual, dentro do período determinado 
por lei:

a) complementar federal  
b) complementar estadual  
c) orgânica municipal  
d) ordinária estadual
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28. (37886) FUNRIO – 2014 – DIREITO CONSTI-
TUCIONAL – Da União (Art. 020 a 024)

Compete privativamente à União legislar 
sobre:

a) juntas comerciais. 
b) custas dos serviços forenses. 
c) serviço postal.
d) direito tributário.
e) produção e consumo.

29. (37882) CESPE – 2014 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Da Organização Político-Adminis-
trativa (Art. 018 a 019)

Julgue o item seguinte, em relação à 
organização político-administrativa da 
República Federativa do Brasil.

A despeito de serem entes federativos, os 
territórios federais carecem de autonomia.

(   )Certo  (   )Errado

30. (21307) FGV – 2013 – DIREITO CONSTITU-
CIONAL – Da União (Art. 020 a 024), Da Or-
ganização do Estado (Art. 018 a 043)

De acordo com a Constituição da República, 
assinale a afirmativa correta.

a) O mar territorial e os recursos vegetais 
são considerados bens da União.

b) Os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo, são considerados bens da 
União.

c) Os recursos minerais e os solos férteis 
são considerados bens da União.

d) Os recursos minerais e vegetais são 
considerados bens da União

e) O mar territorial e os solos férteis são 
considerados bens da União.

Acesse o link a seguir ou baixe um leitor QR CODE em seu celular e fotografe o código 
para ter acesso gratuito aos simulados online. E ainda, se for assinante da Casa das 
Questões, poderá assistir ao vídeo da explicação do professor.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=2708517

Gabarito: 1. (73103) D 2. (73104) A 3. (56678) A 4. (56677) B 5. (56642) A 6. (56643) D 7. (73107) D 8. (73109) 
E 9. (73123) A 10. (73124) B 11. (73122) D 12. (73119) A 13. (73116) C 14. (73118) E 15. (56612) A 16. (73003) 
A 17. (40067) D 18. (40006) E 19. (20439) B 20. (20438) A 21. (21399) A 22. (20436) B 23. (40172) C 24. (40249) 
Errado 25. (37918) B 26. (60812) A 27. (37916) A 28. (37886) C 29. (37882) Errado 30. (21307) B
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APRESENTAÇÃO

O objetivo dessa apostila é sintetizar as teses adotadas pela banca ESAF em cada ponto do 
edital, pois só conhecendo muito bem o perfil da banca é que se vencerá na prova.

Para facilitar o estudo de vocês separei no final de cada tópico as questões realizadas pela ESAF, 
para treinarem seus conhecimentos e reverem os pontos que ainda tiverem dúvidas.

Para contribuir mais um pouco, vocês encontrarão no final de cada tópico as principais 
afirmativas sobre o assunto. Todas elas estão corretas e servirão de fonte auxiliar de estudo.

O caminho será longo, muito longo; visto que, não há vitória sem sacrifício e dedicação. 
Mantenha sua mente sempre no horizonte buscando a sua APROVAÇÃO.

Quando pensar em desistir, lembre-se: VOCÊ É CAPAZ.

Então, só nos resta agora começar os trabalhos.

Bom estudo.

Cristiano de Souza
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Direito Administrativo

1. DIREITO ADMINISTRATIVO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

A expressão regime jurídico da Administração Pública é utilizada para designar, em sentido 
amplo, os regimes de direito público e de direito privado a que pode submeter-se a 
Administração Pública.

A expressão Administração Pública, em sentido estrito, compreende, sob o aspecto subjetivo, 
apenas os órgãos administrativos e, sob o aspecto objetivo, apenas a função administrativa, 
excluídos, no primeiro caso, os órgãos governamentais e, no segundo, a função política.

No tocante a expressão administração pública, segundo Maria Sylvia Di Pietro, podemos 
classificar a expressão em dois sentidos, vejamos:

Sentido subjetivo, formal ou orgânico Sentido objetivo, material ou funcional

Designa os entes que exercem a atividade 
administrativa compreendendo as pessoas 
jurídicas, órgãos, e agentes públicos incumbidos 
no exercício da atividade administrativa: a função 
administrativa.

Designa a natureza da atividade exercida pelos 
referidos entes. É a própria função administrativa, 
preponderantemente, ao do poder executivo.

No sentido subjetivo abrange todos os entes 
com atribuição do exercício da atividade 
administrativa.
O Poder Executivo exerce tipicamente essa 
função, assim como os Poderes Legislativo 
e Judiciário exercem atipicamente a função 
administrativa.
Portanto, todos os órgãos integrantes das pessoas 
jurídicas (União, Estado, DF, Municípios) compõe 
a administração no sentido subjetivo.
Incluindo, nesta lista, as pessoas jurídicas da 
administração indireta (autarquias, fundações 
públicas, empresa públicas, sociedade de 
economia mista, consórcio público)

Abrange as atividades exercidas pelas pessoas 
jurídicas, órgãos e agentes no atendimento das 
necessidades coletivas. Nesse sentido temos o 
fomento por subvenções orçamentárias, a polícia 
administrativa com as limitações administrativas, 
os serviços públicos assim como as intervenções 
estatais na regulação e fiscalização da atividade 
econômica de natureza privada.

Características em sentido objetivo

É uma atividade concreta que põe a execução da 
vontade do Estado contida na lei;
Sua finalidade é a satisfação direta e imediata dos 
fins do Estado;
Seu regime é preponderantemente público.

Resumo: em sentido objetivo, a administração 
pode ser definida como atividade concreta e 
imediata que o Estado desenvolve, sob regime 
jurídico total ou parcialmente público, para a 
consecução dos interesses coletivos.
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Veja como a ESAF já cobrou esse assunto em prova!

ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Considerando o conceito de administração pública e 
seus princípios, bem como as fontes do Direito Administrativo, assinale a opção correta. 

a) Pelo princípio da Tutela, a Administração Pública exerce o controle sobre seus próprios 
atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, 
independentemente de recurso ao Poder Judiciário. 

b) De acordo com o critério funcional, o conceito de Administração Pública é um complexo de 
atividades concretas e imediatas desempenhadas sob os termos e condições da lei, visando 
o atendimento das necessidades coletivas. 

c) As decisões meramente administrativas que promanem dos Tribunais comuns ou especiais 
são relevantes fontes jurisprudenciais do Direito Administrativo, aplicando-se a situações já 
ocorridas, desde que benéficas à Administração Pública. 

d) Do princípio da eficiência decorre a necessidade de institutos como a suplência, a delegação 
e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. 

e) O sentido subjetivo da expressão Administração Pública está relacionado à natureza da 
atividade exercida por seus próprios entes. 

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO

A administração pública pode submeter-se a regime jurídico de direito privado ou a regime 
jurídico de direito público. Portanto, o “Regime Jurídico da Administração Pública” será público 
ou privado.

A definição de regime jurídico é delineada pelo próprio texto constitucional ou pelas leis 
infraconstitucionais, mas jamais poderá definir o regime jurídico por ato uniliteral tipicamente 
administrativo (ex: portarias, decretos, regulamentos, instruções normativas), pois tal conduta 
ofenderia o princípio da legalidade.

Quando atua no regime de direito privado ficará equiparada para todos os efeitos de 
obrigações, encargos e privilégios conferidos ao setor privado, sem nenhuma prerrogativa de 
superioridade.

Por outro lado, quando atua no regime de direito público a administração gozará privilégios (ex: 
prescrição quinquenal, processo especial de execução, impenhorabilidade dos bens públicos), 
mas também sofrerá restrições (Ex: limitação e definição de competências, obediências aos 
princípios da finalidade, forma, motivo, publicidade).

De forma mais restrita, a expressão “Regime Jurídico Administrativo” traduz a atuação da 
administração numa posição de privilégio, portanto, de direito público. Obviamente, nesse 
regime teremos o gozo de privilégios assim como a imposição de restrições.

O binômio de prerrogativas e restrições da administração pública geralmente é expresso em 
princípios que norteiam a atuação da administração quando atua no regime público.

Gabarito: 1. B
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Do privilégio surge o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular no intuito 
da necessidade de satisfação dos interesses coletivos buscando o bem estar social (ex: poder 
de polícia quando limita o exercício de direito individuais).

De outra banda, da restrição surge do princípio da legalidade, vez que o administrador só pode 
agir no estrito parâmetro da lei, representando a limitação do agente público na proteção aos 
direitos individuais representado pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.

Conclusão: os privilégios e restrições norteadores da atuação do administrador, no 
regime público, pode ser representado pelo princípio da supremacia do interesse 
público sobre o particular e pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.

Alguns princípios estão expressos na Constituição Federal, como a legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e a eficiência, no art. 37 da norma máxima. Outros princípios estão 
implícitos no próprio texto constitucional, como a presunção de legitimidade, boa-fé e 
hierarquia. 

Da mesma forma encontramos princípios expressos nas normas infraconstitucionais a exemplo 
da Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo Federal), Lei nº 8.666/9 (Licitações e contratos), Lei 
nº 8.987/95 (Concessão e permissão)

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Representa a garantia aos direitos individuais do administrado, pois a administração pública só 
pode fazer o que a lei permite. Diferente do que ocorre na relação horizontal entre particulares, 
onde reina o princípio da autonomia das partes.

Encontramos esse princípio de forma expressa em duas passagens pela Constituição Federal, 
vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]

Portanto, o balizador da administração é os limites da lei, consequentemente, o administrador 
não pode conceder direitos de qualquer espécie ou criar e impor obrigações por ato puro 
administrativo, dependendo de lei formal nesse sentido.

Pela inobservância do referido princípio o administrado poderá requerer a declaração de 
nulidade do ato pela via administrativa ou pela via judiciária. Exatamente nesse sentido, que 
surge os sistemas de controle de legalidade na atuação do administrador público, vejamos 
alguns exemplos na CF/88:

Art. 5º, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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Art. 5º, LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de 
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

Art. 5º, LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não 
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público;

Art. 5º, LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 
isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, ao qual compete:

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

II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;

III – apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer 
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a 
das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores 
que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

BLOCO DA LEGALIDADE

A administração pública está obrigada a respeitar o bloco da legalidade como requisito 
de validade do ato administrativo. Portanto, o administrador dever respeitar outros 
comandos legais concomitantemente, vejamos:

1. Constituição Federal e suas Emendas Constitucionais.

2. Constituição Estadual e Leis Orgânicas.

3. Medidas Provisórias.

4. Tratados e Convenções Internacionais.

5. Costume como fonte de direito.

6. Decretos, regimentos, resoluções.

7. Princípios gerais de direito.
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PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Esse princípio está diretamente relacionado com a finalidade pública (bem comum coletivo). 
Sendo assim, a administração não pode atuar com o intuito de prejudicar ou beneficiar 
determinada pessoa. A exemplo da ordem impessoal para o pagamento de precatórios. Assim 
como, de modo inverso, também não pode beneficiar o próprio administrador público. Nesse 
sentido é vedado o uso de símbolos, nomes, imagens que caracterizem a promoção pessoal do 
agente público.

No campo infraconstitucional, esse princípio também aparece expresso, a exemplo da Lei nº 
9.784/99, Lei nº 8.666/93, vejamos:

CF/88

Art. 37 – § 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos.
Art. 100 – § 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão 
consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente 
do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento 
integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os 
casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação 
orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da 
quantia respectiva.

Lei nº 9.784/99

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios 
da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de:
[...]
III – objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades;
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou 
autoridade que:
I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou 
representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro 
ou parente e afins até o terceiro grau;
III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro.

Lei nº 8.666/93

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
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PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA
A moralidade administrativa difere da moral comum, pois o princípio administrativo não impõe 
o dever de atendimento a moral comum dos homens, mas exige um comportamento regrado 
em padrões éticos de boa fé, honestidade e probidade na conduta do administrador. Vejamos 
o fundamento Constitucional desse princípio:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

Tal princípio também foi objeto de análise pelo STF culminando com a publicação da Súmula 
Vinculante 13 e reiterada pelas decisões jurisprudenciais, vejamos:

Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante 
ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste 
mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Súmula Vinculante 13 e não exaustão das possibilidades de nepotismo

"Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as 
possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, dada a 
impossibilidade de se preverem e de se inserirem, na redação do enunciado, todas 
as molduras fático-jurídicas reveladas na pluralidade de entes da Federação (União, 
estados, Distrito Federal, territórios e municípios) e das esferas de Poder (Executivo, 
Legislativo e Judiciário), com as peculiaridades de organização em cada caso. 
Dessa perspectiva, é certo que a edição de atos regulamentares ou vinculantes por 
autoridade competente para orientar a atuação dos demais órgãos ou entidades a 
ela vinculados quanto à configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em 
cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, 
da CF/88." MS 31.697, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 
11.3.2014, DJe de 2.4.2014.
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"(...) 3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar 
todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, 
uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que 
essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, 
independentemente da edição de lei formal sobre o tema. (...)" Rcl 15.451, Relator 
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 27.2.2014, DJe de 3.4.2014.

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Esse princípio está atrelado ao direito de acesso dos indivíduos a informações de seu interesse 
e de transparência na atuação da administração pública. Encontramos fundamento jurídico na 
Constituição Federal desses direitos, vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;

LXXII – conceder-se-á "habeas-data":

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo;

Contudo, há exceções à publicidade prevista no próprio texto da Constituição Federal, vejamos 
as exceções:
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Art. 5º – X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação; 

Art. 5º – XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA da sociedade e do Estado; 

OBS: o Inc. XXXIII do art. 5º da CF/88 foi regulamentado pela Lei nº 12.527/11 
conhecida como Lei de acesso à Informação.

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Acrescentado pela EC nº 19/98 busca a economicidade, redução de desperdício, qualidade no 
serviço público e rendimento funcional. Ou seja, busca os melhores resultados por meio da 
aplicação da lei. São exemplos desse instituto, vejamos:

Art. 5º – LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 37 – § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação 
de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I – o prazo de duração do contrato;

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e 
responsabilidade dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal."

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Após o Estágio 
Probatório)

[...] 

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. (Estágio 
Probatório)

Lei nº 8.987/95 – Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.
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SUPRAPRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Conforme Celso Antônio Bandeira de Mello, Supraprincípios ou Superprincípios são os 
princípios centrais dos quais derivam os demais princípios da administração pública. São eles:

a) Supremacia do Interesse Público sobre o interesse privado: reflete os poderes da 
administração pública. Está implícito no ordenamento jurídico colocando a administração 
em posição de desigualdade jurídica em relação ao administrado, pois está em posição de 
superioridade. Ex: desapropriação, requisição de bens, rescisão unilateral dos contratos, 
impenhorabilidade de bens, exercício do poder de polícia.

b) Indisponibilidade do interesse público: reflete os direitos dos administrados. Significa 
que o agente público não é dono do interesse por eles tutelados. Sendo assim, não cabe 
transação desses direitos.

OBS: Tanto a doutrina majoritária como o STF entende que os Supraprincípios não são 
absolutos, podendo em casos excepcionais serem relativizados. Ex: compromisso arbitral.

ALGUNS PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS NA CF/88

PRINCÍPIO DA FINALIDADE: Toda atuação do administrador se destina a atender o interesse 
público e garantir a observância das finalidades institucionais por parte das entidades da 
Administração Indireta. A finalidade pública objetivada pela lei é a única que deve ser perseguida 
pelo administrador. A Lei, ao atribuir competência ao Administrador, tem uma finalidade 
pública específica. O administrador, praticando o ato fora dos fins, expressa ou implicitamente 
contidos na norma, pratica DESVIO DE FINALIDADE. 

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA: A Administração tem o dever de zelar pela legalidade e eficiência 
dos seus próprios atos. É por isso que se reconhece à Administração o poder e dever de anular 
ou declarar a nulidade dos seus próprios atos praticados com infração à Lei. 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: O serviço público destina-se a atender 
necessidades sociais. É com fundamento nesse princípio que nos contratos administrativos não 
se permite de forma absoluta que seja invocada, pelo particular, a exceção do contrato não 
cumprido, pois nossa legislação já permite que o particular invoque a exceção de contrato não 
cumprido na Lei 8.666/93, apenas no caso de atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos 
pela Administração. 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE: Os poderes concedidos à 
Administração devem ser exercidos na medida necessária ao atendimento do interesse 
coletivo, sem exageros. O Direito Administrativo consagra a supremacia do interesse público 
sobre o particular, mas essa supremacia só é legítima na medida em que os interesses públicos 
são atendidos. Exige proporcionalidade entre os meios de que se utilize a Administração e os 
fins que ela tem que alcançar.
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VEJA COMO A ESAF JÁ COBROU ESSE ASSUNTO EM PROVA.

1. ESAF – 2014 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Nos termos da lei, 
a Administração Pública Federal observará, 
em se tratando do processo administrativo, 
princípios específicos, exceto: 

a) princípio da segurança jurídica. 
b) princípio da razoabilidade. 
c) princípio da eficiência. 
d) princípio da insignificância. 
e) princípio da motivação. 

2. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – 
Assinale a opção em que consta princípio da 
Administração Pública que não é previsto 
expressamente na Constituição Federal. 

a) Publicidade. 
b) Eficiência. 
c) Proporcionalidade. 
d) Legalidade. 
e) Moralidade. 

3. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – O princípio que instrumentaliza 
a Administração para a revisão de seus 
próprios atos, consubstanciando um meio 
adicional de controle da sua atuação e, 
no que toca ao controle de legalidade, 
representando potencial redução do 
congestionamento do Poder Judiciário, 
denomina-se

a) Razoabilidade.
b) Proporcionalidade.
c) Autotutela.
d) Eficiência.
e) Eficácia.

4. ESAF – 2010 – MPOG – Analista de 
Planejamento e Orçamento – A observância 
da adequação e da exigibilidade, por parte 
do agente público, constitui fundamento 
do seguinte princípio da Administração 
Pública: 

a) Publicidade. 

b) Moralidade. 
c) Legalidade. 
d) Proporcionalidade. 
e) Impessoalidade. 

5. ESAF – 2010 – MPOG – Analista de 
Planejamento e Orçamento – Relativamente 
à necessidade de estabilização das relações 
jurídicas entre os cidadãos e o Estado, há 
dois princípios que visam garanti-la. Assinale 
a resposta que contenha a correlação 
correta, levando em consideração os 
aspectos objetivos e subjetivos presentes 
para a estabilização mencionada.

(  ) Boa-fé; 

(  ) Presunção de legitimidade e legalidade 
dos atos da Administração; 

(  ) Prescrição; 

(  ) Decadência.

(1) Segurança Jurídica – aspecto objetivo. 

(2) Proteção à confiança – aspecto subjetivo.

a) 1 / 1 / 2 / 2. 
b) 2 / 1 / 2 / 1. 
c) 2 / 2 / 1 / 1. 
d) 1 / 1 / 1 / 2. 
e) 2 / 2 / 2 / 1. 

6. ESAF – 2009 – SEFAZ-SP – Analista de 
Finanças e Controle – Quanto aos princípios 
direcionados à Administração Pública, 
assinale a opção correta. 

a) O princípio da legalidade significa 
que existe autonomia de vontade nas 
relações travadas pela Administração 
Pública, ou seja, é permitido fazer tudo 
aquilo que a lei não proíbe. 

b) O ato administrativo em consonância 
com a lei, mas que ofende os 
bons costumes, as regras da boa 
administração e os princípios de justiça, 
viola o princípio da moralidade. 
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c) É decorrência do princípio da 
publicidade a proibição de que conste 
nome, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos 
em divulgação de atos, programas ou 
campanhas de órgãos públicos. 

d) A Administração Pública pode, por ato 
administrativo, conceder direitos de 
qualquer espécie, criar obrigações ou 
impor vedações aos administrados. 

e) O modo de atuação do agente público, 
em que se espera melhor desempenho 
de suas funções, visando alcançar os 
melhores resultados e com o menor 
custo possível, decorre diretamente do 
princípio da razoabilidade. 

7. ESAF – 2006 – SUSEP – Analista Técnico 
– A legalidade, como princípio básico da 
Administração Pública, especificamente, 
consiste mais em que, a autoridade 
administrativa só pode praticar atos, 
quando: 

a) autorizados ou permitidos em lei
b) não vedados em lei.
c) indicada sua fundamentação.
d) tenha competência para tanto.
e) objetivam interesse público. 

8. ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico 
Administrativo – Assinale a opção que 
elenque dois princípios norteadores da 
Administração Pública que se encontram 
implícitos na Constituição da República 
Federativa do Brasil e explícitos na Lei n. 
9.784/99. 

a) Legalidade / moralidade. 
b) Motivação / razoabilidade. 
c) Eficiência / ampla defesa. 
d) Contraditório / segurança jurídica. 
e) Finalidade / eficiência. 

9. ESAF – 2006 – SUSEP – Agente Executivo 
– O princípio constitucional do Direito 
Administrativo, cuja observância forçosa, 
na prática dos atos administrativos, 

importa assegurar que, o seu resultado, 
efetivamente, atinja o seu bem legal, de 
interesse público, é o da: 

a) legalidade.
b) publicidade.
c) impessoalidade.
d) razoabilidade.
e) moralidade 

10. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Em seu sentido 
subjetivo, o estudo da Administração 
Pública abrange 

a) a atividade administrativa. 
b) o poder de polícia administrativa. 
c) as entidades e órgãos que exercem as 

funções administrativas. 
d) o serviço público. 
e) a intervenção do Estado nas atividades 

privadas. 

11. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Os princípios 
constitucionais da legalidade e da 
moralidade vinculam-se, originalmente, à 
noção de administração 

a) patrimonialista. 
b) descentralizada. 
c) gerencial. 
d) centralizada. 
e) burocrática. 

12. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz 
do Trabalho – A estrutura lógica do Direito 
Administrativo está toda amparada em 
um conjunto de princípios que integram o 
denominado regime jurídico-administrativo. 
Assim, para cada instituto desse ramo do 
Direito Público há um ou mais princípios 
que o regem.

Assinale, no rol abaixo, o princípio identifi-
cado pela doutrina como aquele que, fun-
damentalmente, sustenta a exigência cons-
titucional de prévia aprovação em concurso 
público para o provimento de cargo público: 
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a) moralidade 
b) legalidade 
c) impessoalidade 
d) publicidade 
e) razoabilidade 

13. ESAF – 2004 – MPU – Analista – Administração – Um dos princípios informativos do Direito 
Administrativo, que o distingue dos demais ramos, no disciplinamento das relações jurídicas, 
sob sua incidência, é o da 

a) comutatividade na solução dos interesses em questão. 
b) subordinação do interesse público ao privado. 
c) supremacia do interesse público sobre o privado. 
d) predominância da liberdade decisória. 
e) correlação absoluta entre direitos e obrigações. 

2. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO BRASILEIRO

Com a transferência da corte de volta a Portugal, em 1821, o príncipe regente Dom Pedro I 
centralizou em si muitas atribuições. A estrutura administrativa montada durante as guerras 
napoleônicas foi aproveitada com a declaração de Independência, em 1822. Tínhamos um 
governo Central nessa época.

Progressivamente, com Dom Pedro II no trono, foi desenhado o arranjo institucional clássico 
do Estado brasileiro, com o Poder Moderador de atribuição exclusiva do imperador. Porém, no 
período regencial houve uma descentralização do poder governamental, com a instituição das 
assembleias provinciais. A instituição do presidente do conselho de ministros, em 1847, foi outra 
reforma importante, conforme afirma Frederico Lustosa da Costa (Revista de Administração 
Pública, RJ, 2008). O caráter da administração, contudo, permanecia patrimonialista, com o 
Estado a serviço das oligarquias locais.

A situação permaneceu semelhante após a proclamação da República e somente com o fim 
da chamada República Velha, em 1930, o Estado brasileiro passou a se comprometer com o 
mínimo de modernização. 

A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1938, por Getúlio 
Vargas, foi considerada como a primeira grande reforma na administração pública brasileira. Foi 
o primeiro passo em direção à burocratização da administração pública brasileira, na tentativa 
de superar o patrimonialismo.

A reforma seguinte aconteceu com o Decreto-lei 200/67, que estabelecia como princípios da 
administração pública federal o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação 
de competência e o controle. Estabelecia também a divisão entre administração pública direta 
e indireta. Posteriormente, temos as reformas promovidas pela constituição de 1988, que 
descentralizou ainda mais a administração pública. Veja a redação inicial do texto normativo:

Gabarito: 1. D 2. C 3. C 4. D 5. C 6. B 7. A 8. B 9. C 10. C 11. E 12. C 13. C
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DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967.

Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 9°, § 2º, do Ato 
Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966, decreta: 

TÍTULO I

Da Administração Federal

Art. 1º O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de 
Estado. 

Art. 2º O Presidente da República e os Ministros de Estado exercem as atribuições de sua 
competência constitucional, legal e regulamentar com o auxílio dos órgãos que compõem a 
Administração Federal. 

Art. 3º Respeitada a competência constitucional do Poder Legislativo estabelecida no artigo 
46, inciso II e IV, da Constituição, o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e 
funcionamento do órgãos da Administração Federal. 

Art. 4° A Administração Federal compreende:

I – A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios.

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas 
de personalidade jurídica própria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundações públicas. 

Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao 
Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

CENTRALIZAÇÃO, DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO

Centralização é a técnica de execução de competência administrativa por uma única pessoa 
jurídica governamental. Exemplo são as atribuições exercidas diretamente pela União, Estados, 
DF e Municípios.

Descentralização é a distribuição de competência de uma para outra pessoa. Então, é o 
exercício de atividades administrativas por pessoas jurídicas autônomas, criadas pelo Estado 
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para tal finalidade. Exemplo são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as 
sociedades de economia mista.

Espécies de Descentralização: a doutrina divide em dois pontos, vejamos:

a) Descentralização Política: decorre quando um ente descentralizado exerce suas atribuições 
sem vinculação com o ente central, pois suas competências estão na Constituição Federal. 
Sendo assim, as atividades que exercem não constituem delegação ou concessão do 
governo central, pois são delas titulares de direitos originários. Exemplo do Estados e 
Municípios que não estão subordinados ao ente central (União), pois encontram seus 
fundamentos legais no próprio texto constitucional.

b) Descentralização Administrativa: ocorre quando as atribuições dos entes descentralizados 
têm origem no ente central, pois carece de fundamento originário na Constituição Federal, 
já que deriva do poder do ente central de editar suas próprias normas e regras.

Por sua vez, a Descentralização Administrativa pode ser dividida nas seguintes espécies:

a) Descentralização Administrativa territorial ou geográfica: esse tipo de descentralização é 
o que ocorre nos Estados Unitários. Atualmente, podemos citar os territórios federais, que 
não integram a federação, mas tem personalidade jurídica de direito público.

b) Descentralização Administrativa por serviço, funcional ou técnica: é a que se verifica 
quando o Poder Público cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado e a ela 
atribui a titularidade e a execução de determinado serviço público. É o que ocorre com 
as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, e 
consórcios públicos.

c) Descentralização Administrativa por colaboração: é a que se verifica quando, por meio de 
contrato ou ato administrativo unilateral, se transfere a execução de determinado serviço 
público a pessoa jurídica de direito privado, mantendo a titularidade do Poder Público do 
serviço. É o que acontece com as concessionárias e as permissionárias de serviço público.

Desconcentração é a técnica de repartir atribuições entres os órgãos públicos pertencentes de 
uma mesma pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica.

Espécies de Desconcentração: não há um consenso quando as modalidades elencadas 
pela doutrina sobre esse assunto, então iremos reunir as principais classificações sobre as 
desconcentrações nas seguintes espécies, vejamos: 

a) Desconcentração territorial ou geográfica: a competência está delimitada por regiões 
onde cada órgão atua. Exemplo subprefeituras e das Delegacias de Polícia.

b) Desconcentração material ou temática: é a distribuição de competência em função da 
especialidade de cada órgão. Exemplo do Ministério da Justiça, Ministério da Educação.

c) Desconcentração hierárquica ou funcional: é a repartição de competência em relação de 
subordinação entre diversos órgãos públicos: Exemplo dos tribunais administrativos em 
relação aos órgãos de primeira instância.
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Concluímos com alguns exemplos:

a) Serviço de verificação da regularidade fiscal perante o fisco federal e fornecimento da 
respectiva certidão negativa de débitos, prestado pela Receita Federal do Brasil é exemplo 
de desconcentração.

b) Extinção de unidades de atendimento descentralizadas de determinado órgão público 
federal para que o atendimento passe a ser feito exclusivamente na unidade central é 
exemplo de centralização.

c) Serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia, prestados em âmbito 
nacional pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é exemplo de 
descentralização.

Veja como a ESAF já cobrou esse assunto em prova!

1. ESAF – 2014 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal – Considere que o Poder 
Público conserve a titularidade de determinado serviço público a que tenha transferido a 
execução à pessoa jurídica de direito privado. Nessa situação, a descentralização é denominada:

a) por colaboração. 
b) funcional. 
c) técnica. 
d) geográfca. 
e) por serviços. 

2. Prova: ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho – Tendo por base a organização 
administrativa brasileira, classifique as descrições abaixo como sendo fenômenos: (1) de 
descentralização; ou (2) de desconcentração. Após, assinale a opção correta.

( ) Criação da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para prestar 
serviços oficiais de estatística, geologia e cartografia de âmbito nacional; 

( ) Criação de delegacia regional do trabalho a ser instalada em municipalidade recém 
emancipada e em franco desenvolvimento industrial e no setor de serviços;

( ) Concessão de serviço público para a exploração do serviço de manutenção e conservação 
de estradas; 

( ) Criação de novo território federal. 

a) 2 / 1 / 2 / 1 
b) 1/ 2 / 2 / 1 
c) 2/ 2 / 1 / 1 
d) 1/ 2 / 1 / 1 
e) 1/ 2 / 1 / 2 
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3. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo – Quanto às características da administração 
pública federal brasileira e sua forma de organização, analise os itens a seguir e marque com V 
se a assertiva for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente. 

( ) Os órgãos são compartimentos internos da pessoa pública que compõem sua criação bem 
como sua extinção são disciplinas reservadas à lei. 

( ) A realização das atividades administrativas do Estado, de forma desconcentrada, caracteriza 
a criação de pessoas jurídicas distintas, componentes da administração pública indireta. 

( ) As entidades da administração pública indireta do Poder Executivo, apesar de não 
submetidas hierarquicamente ao Ministério a que se vinculam, sujeitam-se à sua supervisão 
ministerial.

( ) O Poder Judiciário e o Poder Legislativo constituem pessoas jurídicas distintas do Poder 
Executivo e, por isso, integram a administração pública indireta. 

a) V, F, F, V 
b) V, F, V, F 
c) F, V, V, F 
d) F, V, F, V 
e) V, V, F, V 

O QUE É DELEGALIZAÇÃO?

A função de legislar é própria do Poder Legislativo, mas como pode um parlamentar dispor, por 
si só, de conhecimento técnicos para legislar satisfatoriamente sobre diversos assuntos como 
vigilância sanitária, telecomunicações, sistema financeiro, defesa econômica, aviação civil, 
transporte terrestre, portos marítimos entre outros? Por esse motivo é que surge o moderno 
fenômeno da deslegalização, onde o Poder Legislativo estabeleceria apenas os aspectos 
básicos acerca de determinados assuntos, deixando à Administração Pública ampla margem de 
normatização na elaboração de atos normativos infralegais (decretos, resoluções, instruções 
normativas, portarias etc.).

Trata-se da desmonopolização das fontes normativas, processo que o Poder Legislativo cede 
espaço aos demais poderes na feitura das normas. Nesse sentido, diz Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto (Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno: legitimidade: 
finalidade: eficiência: resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 117) que "tudo concorre 
para que, pouco a pouco, substitua-se um monopólio legislativo ineficiente por um sistema 
de comandos normativos descentralizado e polivalente, remanescendo, todavia, com as casas 
legislativas nacionais, apenas o monopólio da política legislativa, que vem a ser a competência 
para firmar princípios e baixar as normas gerais, a serem observadas pelas demais fontes 
intraestatais".

Atualmente, como fruto da deslegalização, há intensa produção legislativa das agências 
reguladoras e de outros órgãos ou entidades da Administração Pública como as resoluções da 
Anvisa, Anatel, Aneel, instruções normativas do Cade, do Banco Central, assim como da Receita 
Federal.

Gabarito: 1. A 2. D 3. B
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Veja como a ESAF já cobrou esse assunto em prova

1. ESAF – 2013 – MF – Analista de Finanças e Controle – A transferência da função normativa 
(sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal para outra sede normativa denomina-
se:

a) Remissão.
b) Delegação receptícia.
c) Reserva legal.
d) Deslegalização.
e) Desconcentração.

DA ADMINISTRAÇÃO DIREITA

O Código Civil de 2002, nos artigos 40 e 41, afirma que as pessoas jurídicas são de direito 
público interno, ou externo, e de direito privado. Vejamos: 

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I – a União;

II – os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III – os Municípios;

IV – as autarquias, inclusive as associações públicas (Ver Art. 6º da Lei nº 11.107/05); 

V – as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Para Hely Lopes Meirelles o Estado (sentido genérico) é pessoa jurídica de Direito Público 
Interno e ainda “como ente personalizado, o Estado pode atuar no campo do Direito Público 
como no Direito Privado.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 28ª ed. 2015) elenca as teorias explicativas 
da relação do Estado (pessoa jurídica) com seus agentes, vejamos:

a) Teoria do mandato: o agente público é mandatário da pessoa jurídica.

b) Teoria da representação: o agente público é representante do Estado por força de lei 
equiparando o agente a figura do tutor ou curador.

c) Teoria do Órgão: a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos, de tal modo 
que quando os agentes que os compõem manifestam a sua vontade, é como se o próprio 
Estado o fizesse: representação por IMPUTAÇÃO.

Chegamos as seguintes conclusões sobre a personalidade jurídica do Estado:

1. As pessoas físicas, quando agem como órgãos do Estado, externam uma vontade que só 
pode ser imputada ao Estado e não se confunde com a vontade individual do agente;

Gabarito: 1. D
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2. Deve-se considerar a personalidade jurídica do Estado para o tratamento dos interesses 
coletivos, evitando-se a ação arbitrária em nome do Estado ou dos interesses coletivos;

3. Só as pessoas físicas ou jurídicas podem ser titulares de direitos e deveres jurídicos, por 
isso o Estado é reconhecido como pessoa jurídica;

4. Por meio do reconhecimento do Estado como pessoa jurídica se estabelecem limites 
jurídicos eficazes à ação do Estado no seu relacionamento como o indivíduo.

ESTRUTURA LEGAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA

Como preceitua o art. 4º do Dec. 200/67 a administração direta constitui dos serviços integrados 
na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

Art. 4º A Administração Federal compreende:

I – A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa 
da Presidência da República e dos Ministérios.

Então, com base na Teoria do Órgão, podemos definir “órgão público” como um centro de 
competências que congrega atribuições exercidas, por vez, pelos seus agentes públicos com o 
objetivo de expressar a vontade do Estado.

Importante salientar que os órgãos públicos NÃO têm personalidade jurídica. Sendo assim, 
quem não tem personalidade jurídica não poderia ter capacidade de ser parte nos processos 
(carece de capacidade processual). Contudo, a doutrina e a jurisprudência flexibilizaram essa 
regra, criando diversas exceções onde, mesmo não tendo personalidade jurídica, o órgão 
público teria uma capacidade processual especial e específica.

Conclusão: Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica prórpia, não 
teriam, também, capacidade processual, salvo nas hipóteses em que os órgãos são 
titulares de direitos subjetivos, o que lhes confere capacidade processual especial 
para a defesa de suas prerrogativas e competências.

NATUREZA ESPECIAL DE ALGUNS ÓRGÃOS

Os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública são órgãos públicos da 
estrutura organizacional, mas possuem natureza jurídica especial, vejamos:

a) São órgão independentes, com previsão na própria Constituição, inclusive o MP não 
pertence a estrutura dos Poderes Executivo e Judiciário.

b) Não integram a tripartição dos poderes.

c) São destituídos de personalidade jurídica própria, mas integram a administração direita da 
respectiva entidade federativa.
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d) Gozam de capacidade processual, mesmo desprovidos de personalidade jurídica autônoma. 
Assim possuem capacidade processual especial para atuar em Mandado de Segurança 
e Habeas Data. Já no Caso do MP e Defensoria Pública a capacidade especial é geral e 
irrestrita.

Veja os casos especiais já definidos pela jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES DO STJ. 
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade 
judiciária, a qual lhe autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses 
estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia 
e independência do órgão, não se enquadrando, nesse rol, o interesse patrimonial do ente 
municipal." 

(AgRg no REsp 1486651/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)

PROCESSO CIVIL, PROCESSO COLETIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 4. A legislação 
brasileira não exige, em regra, condição especial para que a pessoa (física ou jurídica) e/ou o 
ente tenham legitimação passiva ad causam nas ações civis públicas, sendo suficiente a lesão ou 
a ameaça de lesão a direitos transindividuais. 5. Possuem legitimação concorrentemente para a 
defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas: o Ministério Público; 
a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; as entidades e órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados 
à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo CDC; as associações legalmente constituídas 
há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este código, dispensada a autorização em assembleia (art. 82, I a IV, do 
CDC).

(REsp 1281023/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
16/10/2014, DJe 11/11/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIVERGÊNCIA 
QUANTO À LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PERSONALIDADE 
JUDICIÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

b) o caso concreto não guarda similitude fático-jurídica em relação ao REsp 1.047.037/MG, 
no qual se reconhecera legitimidade recursal à Universidade Estadual de Minas Gerais – 
UEMG, autarquia que, como tal, ostenta personalidade jurídica própria, característica que 
não detém o Ministério Público Estadual; c) O reconhecimento da propalada personalidade 
judiciária vincula-se às hipóteses em que o órgão despersonalizado está em juízo na defesa 
de suas prerrogativas institucionais, situação que não se verifica in casu, pois o tão só fato 
de o questionado procedimento administrativo disciplinar tramitar no âmbito do Ministério 
Público Estadual não importa reconhecer haja, aí, interesse institucional do Parquet em 
defender suas atribuições constitucionais; 

 (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1245830/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 01/10/2014, DJe 06/11/2014)
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MUNICÍPIO. DÍVIDA DA CÂMARA DOS VEREADORES. 1. As Turmas integrantes da Primeira Seção 
de Direito Público desta Corte possuem o entendimento no sentido de que o Município, órgão 
da administração pública dotado de personalidade jurídica, tem a legitimidade para responder 
pelas dívidas contraídas pela Câmara de Vereadores, ainda que na esfera administrativa. 

(AgRg no REsp 1404141/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
12/08/2014, DJe 18/08/2014)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO DA CÂMARA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO 
MUNICÍPIO. PRECEDENTES.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte pacificou-se no sentido 
de que "a Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade 
judiciária, a qual lhe autoriza apenas atuar em juízo para defender os seus interesses 
estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, autonomia 
e independência do órgão, não se enquadrando, nesse rol, o interesse patrimonial do ente 
municipal" (REsp 1.429.322/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 
28.2.2014). Consequentemente, não pode ser demandada em razão do descumprimento 
de obrigação tributária, relativa à contribuição previdenciária, pois o sujeito passivo 
da contribuição incidente sobre a remuneração de membros da Câmara Municipal é o 
Município (que figura na condição de pessoa jurídica de direito público). Desse modo, cabe 
ao Município responder pelo inadimplemento de contribuição previdenciária devida por 
seus órgãos.

(AgRg no REsp 1448598/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 05/06/2014, DJe 11/06/2014)

Para finalizar, conforme preconiza a Lei nº 9.784/99, órgão públicos estão presentes na 
administração direta assim como na administração indireta, pois são representação de 
pequenos centros de competências. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário 
da União, quando no desempenho de função administrativa.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – órgão – a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura 
da Administração indireta;

II – entidade – a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III – autoridade – o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃO PÚBLICOS 

Conforme Di Pietro, vários são os critérios para classificar os órgãos públicos, vejamos:
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Quanto à esfera de Ação

Centrais: atuação em todo território nacional, estadual ou municipal: 
Ex: Ministérios, Secretarias de Estado e Secretaria de Município.
Locais: atuam sobre uma parte do território: Ex: Delegacias Regionais 
da Receita Federal, Delegacias de Polícia, Postos de Saúde.

Quanto a Posição Estatal

Independentes: são os originários da Constituição e representam os 
três poderes, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional.
Estão sujeitos apenas aos controles constitucionais de um sobre o 
outro (prestação de contas, orçamento público).
Suas atribuições são exercidas por agentes públicos.
Ex: Casas Legislativas, Chefia do Poder Executivo e dos Tribunais.

Autônomos: estão localizados na cúpula da administração 
subordinando-se diretamente à chefia dos órgãos independentes.
Gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica.
Ex: Ministérios , Secretarias de Estado e de Município.

Superiores: são órgão de direção, controle e comando, mas sujeitos 
a subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia.
Não gozam de autonomia administrativa nem financeira.
Ex: Departamentos, Coordenadorias, Divisões e Gabinetes.

Subalternos: são os que se acham subordinados hierarquicamente 
a órgãos superiores de decisão.
 Exercem atividade de execução.
Ex: seções de expediente, de pessoal, de material, de portaria.

Quanto a estrutura
Simples ou Unitário: constituído por um único centro de atribuição, 
sem divisões internas.

Composto: constituído por vários outros órgãos. Ex: Ministérios

Quanto a composição
Singular: quando integrado por um único agente.

Coletivo: quando integrado por vários agentes.

VEJA COMO ISSO JÁ APARECEU EM PROVA

1. ESAF – 2013 – DNIT – Técnico Administrativo – Quanto à sua posição estatal, o órgão que possui 
atribuições de direção, controle e decisão, mas que sempre está sujeito ao controle hierárquico 
de uma chefia mais alta, não tem autonomia administrativa nem financeira, denomina-se:

a) órgão subalterno. 
b) órgão autônomo. 
c) órgão singular. 
d) órgão independente. 
e) órgão superior. 

Gabarito: 1. E
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – DECRETO 
Nº 7.482/ 2011.

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
Art. 2º O Ministério da Fazenda tem a seguinte estrutura organizacional:

I – ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO MINISTRO DE ESTADO:

a) Gabinete;

b) Assessoria Especial do Ministro de Estado; e

c) Corregedoria-Geral; e (Redação dada pelo Decreto nº 8.029, de 2013) 

d) Secretaria-Executiva: (Incluído pelo Decreto nº 8.029, de 2013) 

1. Subsecretaria para Assuntos Econômicos;

2. Subsecretaria de Gestão Estratégica; e

3. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração;

II – ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES:

a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

1. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira;

2. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e Contencioso Tributário;

3. Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Administrativa;

4. Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União; e

5. Departamento de Gestão Corporativa;

b) Secretaria da Receita Federal do Brasil:

1. Subsecretaria de Arrecadação e Atendimento;

2. Subsecretaria de Tributação e Contencioso;

3. Subsecretaria de Fiscalização;

4. Subsecretaria de Aduana e Relações Internacionais; e

5. Subsecretaria de Gestão Corporativa;

c) Secretaria do Tesouro Nacional:

1. Subsecretaria de Contabilidade Pública;

2. Subsecretaria de Planejamento e Estatísticas Fiscais;
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3. Subsecretaria de Política Fiscal;

4. Subsecretaria da Dívida Pública;

5. Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais; e

6. Subsecretaria de Assuntos Corporativos;

d) Secretaria de Política Econômica;

e) Secretaria de Acompanhamento Econômico;

1. Subsecretaria de Análise Econômica e Advocacia da Concorrência; (Incluído pelo Decreto nº 
8.391, de 2015) 

2. Subsecretaria de Regulação e Infraestrutura; e (Incluído pelo Decreto nº 8.391, de 2015)

3. Subsecretaria de Concorrência Internacional e Defesa da Economia Popular; (Incluído pelo 
Decreto nº 8.391, de 2015)

f) Secretaria de Assuntos Internacionais:  (Redação dada pelo Decreto nº 8.029, de 2013) 

1. Subsecretaria para Instituições Econômico-Financeiras e Cooperação Internacional;  (Incluído 
pelo Decreto nº 8.029, de 2013) 

2. Subsecretaria de Crédito e Garantias às Exportações; e  (Incluído pelo Decreto nº 8.029, de 
2013) 

3. Subsecretaria de Integração Regional e Comércio Exterior;  (Incluído pelo Decreto nº 8.029, 
de 2013) 

g) Escola de Administração Fazendária;

III – ÓRGÃOS COLEGIADOS:

a) Conselho Monetário Nacional;

b) Conselho Nacional de Política Fazendária;

c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional;

d) Conselho Nacional de Seguros Privados;

e) Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada 
Aberta e de Capitalização;

f) Conselho de Controle de Atividades Financeiras;

g) Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;

h) Comitê Brasileiro de Nomenclatura;

i) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior;
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j) Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Federais; e

k) Comitê Gestor do Simples Nacional; e

l) Conselho de Participação de Fundos Garantidores para Cobertura de Riscos em Operações 
de Projetos de Infraestrutura de Grande Vulto – CPFGIE; e (Incluído pelo Decreto nº 8.188, de 
2014)

IV – ENTIDADES VINCULADAS (não são órgãos da Administração Direta !!!):

a) autarquias:

1. Banco Central do Brasil;

2. Comissão de Valores Mobiliários; e

3. Superintendência de Seguros Privados;

b) empresas públicas:

1. Casa da Moeda do Brasil;

2. Serviço Federal de Processamento de Dados;

3. Caixa Econômica Federal; e

4. Empresa Gestora de Ativos; e

5. Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A.; e   (Incluído pelo Decreto 
nº 8.029, de 2013) 

c) Sociedades de Economia Mista:

1. Banco do Brasil S.A.;

2. IRB – Brasil Resseguros S.A.;

3. Banco da Amazônia S.A.; e

4. Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
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Organograma do Ministério da Fazenda
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VEJA COMO ISSO FOI COBRADO PELA BANCA ESAF

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – Acerca dos Órgãos Públicos, assinale a opção correta.

a) A teoria da representação é a tese atualmente adotada pela doutrina brasileira para 
legitimar a atuação do agente público em nome da pessoa jurídica administrativa. 

b) Órgão pode integrar a estrutura de uma pessoa jurídica da Administração Indireta. 
c) Órgão público possui personalidade jurídica. 
d) A criação de um órgão público exemplifica a prática de descentralização administrativa. 
e) Não há possibilidade de hierarquia entre órgãos públicos. 

2. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal – Não compõe a 
Administração Pública Federal Direta:

a) a Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
b) a Presidência da República. 
c) o Tribunal Regional Eleitoral. 
d) o Ministério dos Esportes 
e) a Caixa Econômica Federal. 

ADMINITRAÇÃO INDIRETA

Já estudamos que a Descentralização Administrativa ocorre quando as atribuições dos 
entes descentralizados têm origem no ente central, pois carece de fundamento originário na 
Constituição Federal, já que deriva do poder do ente central de editar suas próprias normas 
e regras. Nessas situações o Estado cria uma pessoa jurídica com um propósito. Sendo assim, 
todas as pessoas jurídicas da administração indireta possuem personalidade jurídica.

Fundamento na CF/88: 

Art. 37 – XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Fundamento infraconstitucional: DECRETO-LEI Nº 200/ 67.

Art. 4° A Administração Federal compreende:

[...].

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas 
de personalidade jurídica própria:

a) Autarquias;

b) Empresas Públicas;

c) Sociedades de Economia Mista.

d) fundações públicas.

Gabarito: 1. B 2. E
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Parágrafo único. As entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se ao 
Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Importante salientar que as entidades compreendidas na Administração Indireta vinculam-se 
ao Ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Mas, 
não estão hierarquicamente subordinadas ao Ministério.

Conclusão: as pessoas jurídicas da administração indireta não estão hierarquicamente 
subordinadas aos Ministérios, pois sua relação é de vinculação horizontal. Contudo 
sobre um controle especial pelo Ministério chamado de Controle de Tutela ou 
Supervisão Ministerial em virtude da vinculação.

AUTARQUIAS

Fundamento jurídico: Decreto 200/67 

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

I – Autarquia – o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e 
receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 

Diante a confrontação dos fundamento jurídicos constitucional e legal, há consenso geral sobre 
as características das autarquias, vejamos:

a) São criadas por lei específica;

b) Possuem personalidade jurídica de direito público;

c) Possuem capacidade de autodeterminação ou autoadministração;

d) Possuem especialização dos fins ou atividades;

e) Sujeição a controle de tutela realizado pelo Ministério a qual está vinculado. (Controle 
Ministerial)

Importante salientar que a autoadministração das autarquias é apenas no campo das matérias 
específicas que lhe foram destinadas, não podendo confundir com a autonomia política, 
que é a capacidade de inovar no mundo jurídico com a criação de novas leis. Ou seja, as 
autarquias não possuem capacidade política (capacidade para criar o próprio direito), apenas 
autoadministração.

A especialização dos fins ou atividades coloca a autarquia entre as formas de descentralização 
por serviço ou funcional. Esse reconhecimento do princípio da especialização impede que 
exerçam atividades distintas para as quais foram instituídas. Exatamente nesse ponto é que 
surge o chamado controle finalístico ou controle de tutela.

Portanto, quanto às autarquias no modelo da organização administrativa brasileira, é correto 
afirmar que possuem personalidade jurídica, são criadas por lei, compõem a administração 
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pública indireta, podem ser federais, estaduais, distritais e municipais. Mas não são 
subordinadas hierarquicamente ao seu órgão supervisor, pois são apenas vinculadas.

Separei para vocês as principais afirmativas que já apareceram em provas de concurso 
nos últimos anos sobre o tema “autarquias”, a leitura dessas afirmativas é extremamente 
recomentada, pois representa o perfil das principais bancas.

1. As autarquias possuem personalidade jurídica própria, autonomia financeira e 
autoadministração. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que o ente instituidor não 
mantém em relação à autarquia poder hierárquico e poder disciplinar, em razão do controle 
de tutela, visto que só há vinculação com o Ministério. Sendo assim, se submetem ao 
controle de tutela do ente instituidor, para conformá-las aos cumprimentos dos objetivos 
públicos em razão dos quais foram criadas.

2. a despeito de assumirem obrigações em nome próprio por ser sujeito de direitos, o ente 
instituidor não responde por seus atos, pois gozam de certa autonomia. 

3. seus recursos e patrimônio, independentemente da origem, não configuram recursos e 
patrimônio do ente instituidor, pois possui autonomia financeira.

4. Naturalmente, têm liberdade para gerir seus quadros funcionais sem interferências 
indevidas do ente instituidor. 

5. Determinada autarquia federal ofereceu em garantia bens de sua titularidade, para 
obtenção de financiamento em projeto de desenvolvimento regional com a participação 
de outras entidades da Administração pública. Referido ato, praticado por dirigente 
da entidade, comporta revisão, com base no princípio da tutela, se verificado desvio da 
finalidade institucional da entidade, nos limites definidos em lei. 

6. Foi constituída autarquia para a gestão do regime próprio de previdência dos servidores. A 
lei de constituição da entidade prevê a possibilidade de apresentação de recurso em face 
das decisões da autarquia, a ser dirigido à Ministério da Previdência Social (órgão ao qual 
a autarquia está vinculada). São válidas tanto a constituição da autarquia para a gestão 
do regime previdenciário quanto a previsão de cabimento do recurso ao órgão ao qual a 
autarquia está vinculada.

7. Embora as autarquias não estejam hierarquicamente subordinadas à administração 
pública direta, seus bens são impenhoráveis e seus servidores estão sujeitos à vedação de 
acumulação de cargos e funções públicas. 

8. Uma autarquia estadual precisa reformar suas instalações, e adaptá-las ao atendimento 
que será prestado ao público em decorrência de uma nova atribuição que lhe foi outorgada 
por lei. Para tanto, deverá realizar regular licitação, tendo em vista que as autarquias, 
submetidas ao regime de direito público, sujeitam-se a obrigatoriedade do certame. 

9. Possuem administração e receitas próprias. 

10. Executam atividades típicas da Administração Pública Direta. 

11. Criadas para prestar serviço autônomo. 

12. São extintas por lei. 



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 603

13. O Banco Central, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros Privados e as agências 
reguladoras são exemplos de autarquias. 

14. As autarquias têm prerrogativas típicas de pessoas jurídicas de direito público, entre as 
quais se inclui a de serem seus débitos apurados judicialmente, executados pelo sistema de 
precatórios.

15. Os princípios da administração pública estão previstos, de forma expressa ou implícita, na 
CF e, ainda, em leis ordinárias. Esses princípios, que consistem em parâmetros valorativos 
orientadores das atividades do Estado, são de observância obrigatória na administração 
direta e indireta de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios. 

16. No âmbito federal, as autarquias são entes da administração indireta dotados de 
personalidade jurídica própria e criados por lei para executar atividades típicas da 
administração. Essas entidades sujeitam-se à supervisão ministerial, mas não se subordinam 
hierarquicamente ao ministério correspondente. 

17. A exploração de atividade econômica pela administração pública não requer a instituição 
de uma autarquia, pois é realizado por empresas públicas e sociedade de economia mista. 

18. Uma autarquia que possuir um contrato de gestão com ente da administração direta 
e anteriormente já tiver um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento 
institucional em andamento poderá se qualificar como uma agência executiva. 

19. O Decreto-Lei 200/67 estabelece que a autarquia tem personalidade jurídica, patrimônio e 
receita próprios, para exercitar atividades típicas da administração pública que requeiram, 
para seu melhor funcionamento, a gestão administrativa e financeira descentralizada. A 
respeito da autarquia, é correto afirmar que seus funcionários devem observar a vedação 
constitucional de acumulação de cargos públicos, exige a realização de concurso público 
para contratação de pessoal e está sujeita à lei de licitações. 

20. As autarquias caracterizam-se por possuírem personalidade jurídica própria, sendo assim, 
sujeito de direitos e encargos, por si próprias. Caracterizam-se ainda por possuírem 
patrimônio e receita próprios o que significa que os bens e receitas das autarquias não se 
confundem, em hipótese alguma, com os bens e receitas da Administração direta. 

21. O fato de a autarquia possuir personalidade jurídica, a coloca como titular de obrigações e 
direitos próprios, distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu. 

22. Autarquias são entidades administrativas autônomas, criada por lei. 

23. são criadas por lei, possuem personalidade jurídica pública, capacidade de 
autoadministração e desempenham serviço público descentralizado, mediante controle 
administrativo ou tutela.

24. Uma autarquia municipal que prestava serviços de saneamento foi extinta, tendo em vista 
que o ente que a criou entendeu por transferir a execução desse serviço público à iniciativa 
privada. Disso decorre que o patrimônio da autarquia reverterá ao ente que, por lei, a criou, 
caso o ato de extinção não tenha disciplinado de forma específica sobre o destino daqueles 
bens. 
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25. Uma autarquia federal não pode ser criada mediante decreto específico do presidente da 
República. 

26. autarquias são entidades administrativas autônomas, criada por lei. 

27. o fato de a autarquia possuir personalidade jurídica, a coloca como titular de obrigações e 
direitos próprios, distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu. 

28. o INSS (instituto nacional do seguro social) é uma autarquia. 

29. Embora a autarquia responda objetivamente pelos prejuízos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, é admitida a responsabilidade subsidiária do ente 
federativo que a tenha criado.

30. A autarquia é pessoa jurídica de direito público criada por lei para o desempenho de 
atividade própria do Estado, dotada de autonomia administrativa, circunstância que afasta 
a relação hierárquica que a autarquia mantém com o federativo que a tenha criado.

31. As autarquias compõem a Administração pública indireta, porque se constituem em 
pessoas jurídicas de direito público sujeitas aos princípios informadores da Administração 
pública. 

32. As autarquias, que adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que as 
institui, são dispensadas do registro de seus atos constitutivos em cartório e possuem as 
prerrogativas especiais da fazenda pública, como os prazos em dobro para recorrer e a 
desnecessidade de anexar, nas ações judiciais, procuração do seu representante legal. 

33. As autarquias são criadas para o exercício de atividades típicas da administração pública, e, 
para tanto, são dotadas de autonomia orçamentária e patrimonial. 

34. Os bens das autarquias são impenhoráveis e não podem ser adquiridos por terceiros por 
meio de usucapião. 

35. Tanto a criação quanto a extinção de autarquia só podem ocorrer por lei de competência 
privativa do chefe do Executivo.

VEJA COMO ISSO JÁ FOI COBRADO PELA BANCA ESAF

ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – Para que uma autarquia tenha existência regular, há a 
necessidade de observância dos seguintes procedimentos: 

a) criação diretamente por lei, com inscrição de seu ato constitutivo na serventia registral 
pertinente. 

b) criação diretamente por lei, sem necessidade de qualquer inscrição em serventias registrais. 
c) criação autorizada em lei, com inscrição de seu ato constitutivo na serventia registral 

pertinente. 
d) criação autorizada em lei, sem necessidade de qualquer inscrição em serventias registrais. 
e) criação diretamente por lei, ou respectiva autorização legal para sua criação, sendo 

necessária a inscrição de seu ato constitutivo em serventias registrais, apenas nesta última 
hipótese. 

Gabarito: 1. B
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FUNDAÇÃO PÚBLICA

Fundamento Jurídico: Decreto 200/67

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

[...]

IV – Fundação Pública – a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de 
atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia 
administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 
custeado por recursos da União e de outras fontes. 

Perceba que pela redação do art. 5º do Dec. nº 200/67 a Fundação Pública é entidade dotada 
de personalidade jurídica de direito privado, para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. 

Já o texto constitucional, no seu art. 37, inciso XIX limita-se apenas em dizer fundação, sem 
mencionar a sua natureza jurídica.

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

São exemplos de fundações públicas: o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 
Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 

Nem por isso se põe fim a discussão travada no direito brasileiro a respeito da natureza jurídica 
de direito público ou de direito privado.

A doutrina e a jurisprudência nacional reconhecem a existência de dois tipos de fundação 
governamental: as de direito público e as de direito privado. Faz parte dos traços comuns 
dessas duas espécies:

 • A imunidade tributária no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a 
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 

 • A vedação de acumulação de cargos e empregos públicos. 

 • A submissão às normas gerais de licitação estabelecidas por lei federal. 

 • O controle pelos Tribunais de Contas. 

Quanto ao regime jurídico das fundações públicas de direito público, é possível afirmar que 
fazem jus às mesmas prerrogativas que a ordem jurídica atribui às autarquias, tanto de direito 
substantivo, como de direito processual.

Portanto, a melhor doutrina atualmente é aquela que aceita a criação de fundação pública de 
direito privado a partir do registro público dos seus atos constitutivos, após a autorização por 
lei para sua criação (da mesma forma que para as empresas públicas e sociedades de economia 
mista), e ainda a criação de fundação pública de direito público diretamente pela lei específica, 
nos moldes da criação de uma autarquia, pelo que já entendeu o STF que tais fundações são 
“espécies do gênero autarquia”, sendo conhecidas como autarquias fundacionais ou fundação 
governamental.
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Separei para vocês as principais afirmativas que já apareceram em provas de concurso nos 
últimos anos sobre o tema “fundação pública”, a leitura dessas afirmativas é extremamente 
recomentada, pois representa o perfil das principais bancas.

1. Facundo, Auditor Fiscal da Receita Federal, pretende multar a Fundação “Vida e Paz”, 
fundação instituída e mantida pelo Poder Público, haja vista que a mesma jamais pagou 
imposto sobre seu patrimônio, renda e serviços. Nesse caso, incorreta a postura de Facundo, 
vez que a fundação possui imunidade tributária relativa aos impostos sobre seu patrimônio, 
renda e serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes. 

2. As fundações de direito público somente podem ser criadas por lei, pois essa é a regra para 
o surgimento de pessoas jurídicas de direito público. 

3. A fundação pública de direito privado tem sua instituição autorizada por lei específica, 
cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação. 

4. As fundações públicas podem exercer atividades típicas da administração, inclusive aquelas 
relacionadas ao exercício do poder de polícia. 

5. As fundações públicas não poderão ser criadas para exercerem atividades de fins lucrativos.

6. Denominam-se fundações públicas as entidades integrantes da administração indireta que 
não são criadas para a exploração de atividade econômica em sentido estrito.

7. Não se admite a criação de fundações públicas para a exploração de atividade econômica.

8. As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, 
são instituídas por meio de lei específica e seus agentes ocupam cargo público e há 
responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Seus contratos administrativos 
devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei. Seus atos constitutivos 
não devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas 
de sua atuação, pois são criadas por lei. Seus atos administrativos gozam de presunção de 
legitimidade e possuem executoriedade. 

9. A instituição de fundação pública deve ser autorizada por lei ordinária específica, ao passo 
que a definição de sua área de atuação deve ser feita por lei complementar.

10. Uma fundação pública que tem como finalidade a pesquisa e desenvolvimento de 
medicamentos e tratamentos na área de saúde pública apresentou ao Ministério da Saúde 
um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, objetivando 
a ampliação de sua autonomia. De acordo com as disposições constitucionais e legais 
aplicáveis, a referida fundação poderá celebrar contrato de gestão com o Ministério da 
Saúde, com a fixação de metas de desempenho, recebendo, por ato do Presidente da 
República, a qualificação de agência executiva. 

EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (EMPRESAS ESTATAIS)

A Constituição Federal faz expressa referência as empresas estatais no art. 37, incisos XIX e XX, 
da CF/88:

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de 
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, 
neste último caso, definir as áreas de sua atuação; 
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XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa 
privada;

Sendo assim, a instituição das empresas públicas e das sociedades de economia mista dar-se-á 
por ato administrativo do Poder Executivo, dando concretude à lei específica autorizativa. No 
mesmo sentido, a Constituição exige, no inciso XX, a autorização legislativa para a criação de 
subsidiárias das entidades referidas no inciso XIX, dentre elas as sociedades de economia mista.

Já no art. 173, da CF/88, há menção ao fato de que, quando exploram atividade econômica, as 
empresas públicas e sociedades de economia mista devem sujeitar-se ao regime próprio das 
empresas privadas, incluindo-se aí as obrigações trabalhistas e tributárias.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional 
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista 
e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de 
bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: 

I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; 

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; 

III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios 
da administração pública; 

IV – a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a 
participação de acionistas minoritários; 

V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios 
fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 
estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. 

Atenção: a participação de entidades da Administração indireta em empresa privada, bem assim 
a instituição das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e 
subsidiárias das estatais dependem apenas de autorização legislativa conforme art. 37, inc. XX 
da CF (XX – depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das 
entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada;) 
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Há discussões acerca do que significa essa “autorização legislativa”, uma vez que a CF não a 
definiu claramente, restando assim as possibilidades de lei ou outro instrumento de natureza 
legislativa. Nesse sentido, cabe salientar que a própria lei que criar a autarquia ou institui a 
empresa pública, soc. de economia mista ou fundação poderá dispor sobre a criação ulterior de 
subsidiárias, dispensando nova autorização legislativa. Ponto já decidido pelo STF na ADI 1649: 
[...] é dispensável autorização legislativa a criação de empresas públicas subsidiárias, desde que 
haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz. A 
lei criadora é a própria medida autorizadora.

EMPRESA PÚBLICA

Fundamento Jurídico: Decreto 200/67

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

[...] 

II – Empresa Pública – a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 
patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade 
econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência 
administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

Conceito: É a pessoa jurídica dotada de personalidade de direito privado, sem privilégios 
estatais, salvo as prerrogativas que a lei especificar em cada caso particular, administradas 
exclusivamente pelo Poder Público, instituídas por um Ente estatal mediante a autorização de 
lei específica e tendo seu capital formado unicamente por recursos públicos. Integrantes da 
administração Indireta, constituídas sob qualquer das formas admitidas em direito, podem ser 
Federal, municipal ou estadual. Têm como finalidade atividades econômicas ou na prestação de 
serviços públicos em que o Estado tenha interesse próprio ou julgue que sejam relevantes aos 
interesses coletivos.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Fundamento Jurídico: Decreto 200/67

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 

[...]

III – Sociedade de Economia Mista – a entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade 
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da 
Administração Indireta.

Conceito: o próprio nome sociedade de economia mista diz respeito ao capital, sendo assim, 
temos uma empresa com capital misto. Portanto, parte é pública e parte privada. Sendo assim, 
a maioria do capital votante tem que estar nas mãos do poder público. Quem comanda essa 
pessoa jurídica é o Estado, então a maioria do capital votante tem que estar nas mãos do poder 
público.
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DISTINÇÕES ENTRE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA 

A forma jurídica:

As sociedades de economia mista devem ter a forma de Sociedade Anônima (S/A), sendo 
reguladas, basicamente, pela Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404/1976). 

Já as empresas públicas podem revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito 
(sociedades civis, sociedades comerciais, Ltda, S/A, etc).

Composição do capital

O capital das sociedades de economia mista é formado pela conjugação de recursos públicos 
e de recursos privados. As ações, representativas do capital, são divididas entre a entidade 
governamental e a iniciativa privada. Exige a lei, porém, que nas sociedades de economia 
mista federais a maioria das ações com direito a voto pertençam à União ou a entidade de 
Administração Indireta Federal, conforme Decreto 200, art. 5°, inc. III, ou seja, o controle 
acionário dessas companhias é do Estado.

Mutatis mutandis, se a sociedade de economia mista for integrante da Administração Indireta 
de um Município, a maioria das ações com direito a voto deve pertencer ao Município ou a 
entidade de sua Administração Indireta; se for uma sociedade de economia mista estadual, 
a maioria das ações com direito a voto deve pertencer ao Estado-membro ou a entidade da 
Administração Indireta estadual, valendo o mesmo raciocínio para o Distrito Federal.

O capital das empresas públicas é integralmente público, isto é, oriundo de pessoas integrantes 
da Administração Pública. Não há possibilidade de participação de recursos particulares na 
formação do capital das empresas públicas. A lei permite, porém, desde que a maioria do capital 
votante de uma empresa pública federal permaneça de propriedade da União, a participação 
no capital de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da 
Administração Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
Art. 5º do Decreto Lei nº 900/69.

O foro processual para entidades federais

As causas em que as empresas públicas federais forem interessadas nas condições de autoras, 
rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente do trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, serão processadas e julgadas pela Justiça Federal, 
conforme art. 109, I, da CF/88.

As empresas públicas estaduais e municipais terão suas causas processadas e julgadas na Justiça 
Estadual. Já as sociedades de economia mista federais não foram contempladas com o foro 
processual da Justiça Federal, sendo suas causas processadas e julgadas na Justiça Estadual. 
Por fim, as sociedades de economia mista estaduais e municipais terão, da mesma forma, suas 
causas processadas e julgadas na Justiça Estadual. 
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Separei para vocês as principais afirmativas que já apareceram em provas de concurso nos 
últimos anos sobre o tema “empresas públicas e sociedade de economia mista”, a leitura 
dessas afirmativas é extremamente recomentada, pois representa o perfil das principais bancas.

1. As empresas públicas se diferenciam das sociedades de economia mista, entre outros 
fatores, pela forma jurídica e de constituição de seu capital social.

2. A sociedade de economia mista que não honrar os compromissos assumidos junto aos seus 
fornecedores não poderá pleitear a recuperação judicial ou extrajudicial.

3. Ao contrário o que ocorre nas autarquias e fundações públicas, entidades onde podem 
coexistir os regimes estatutário e contratual, nas empresas públicas e nas sociedades de 
economia mista, o vínculo jurídico que se firma com os trabalhadores é exclusivamente 
contratual, sob as normas da CLT.

4. Empresa pública e sociedade de economia mista são entidades da administração indireta 
com personalidade jurídica de direito privado.

5. São características das sociedades de economia mista: criação autorizada por lei; 
personalidade jurídica de direito privado; sujeição ao controle estatal; estruturação sob a 
forma de sociedade anônima.

6. Observados os princípios da administração pública, a empresa pública pode ter regime 
específico de contratos e licitações, sujeitando-se os atos abusivos praticados no âmbito de 
tais procedimentos licitatórios ao controle por meio de mandado de segurança.

7. As sociedades de economia mista e as empresas públicas exploradoras de atividade 
econômica não se sujeitam à falência nem são imunes aos impostos sobre o patrimônio, a 
renda e os serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.

8. Só é permitida a criação de empresa estatal para a execução de atividades econômicas caso 
ela seja indispensável à garantia da segurança nacional ou em caso de relevante interesse 
coletivo.

9. Caso um particular ajuíze ação sob o rito ordinário perante a justiça estadual contra o Banco 
do Brasil S.A., na qual, embora ausente interesse da União, seja arguida a incompetência 
do juízo para processar e julgar a demanda, por se tratar de sociedade de economia mista 
federal, a alegação de incompetência deverá ser rejeitada, mantendo-se a competência da 
justiça estadual.

10. A sociedade de economia mista, entidade integrante da administração pública indireta, 
pode executar atividades econômicas próprias da iniciativa privada.

11. O Poder Executivo não poderá, por ato de sua exclusiva competência, extinguir uma 
empresa pública.

12. As empresas públicas são compostas por capital unicamente de origem governamental.

13. O Banco do Brasil é um exemplo de sociedade de economia mista.

14. Uma ação de indenização cível contra uma empresa pública federal deve ser proposta 
perante a justiça federal.
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15. As empresas públicas têm personalidade de direito privado; suas atividades são regidas 
pelos preceitos comerciais, mas seu capital é exclusivamente público.

16. A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado que pode tanto executar 
atividade econômica própria da iniciativa privada quanto prestar serviço público.

17. Considere que o chefe do Poder Executivo federal pretenda extinguir uma sociedade de 
economia mista que compõe o Poder Executivo. Nessa situação, é correto afirmar que essa 
sociedade de economia mista somente poderá ser extinta por lei.

18. As empresas públicas exploradoras da atividade econômica não estão sujeitas à 
responsabilidade civil objetiva.

19. Não é necessária a autorização legislativa para a criação de empresa pública subsidiária se 
houver previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa matriz.

20. A PETROBRAS é exemplo de sociedade de economia mista.

21. Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, não existem cargos públicos, mas 
somente empregos públicos.

22. Pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta, as empresas 
públicas são criadas por autorização legal para que o governo exerça atividades de caráter 
econômico ou preste serviços públicos.

23. A empresa pública criada com a finalidade de explorar atividade econômica deve ser, 
necessariamente, formada sob o regime de pessoa jurídica de direito privado.

24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem, obrigatoriamente, 
personalidade jurídica de direito privado.

AGENCIAS REGULADORAS E EXECUTIVAS

AGÊNCIA REGULADORA: A criação das agências reguladoras advém da política econômica 
adotada no Brasil na década de 90 do século XX, quando ocorreram privatizações decorrentes 
do Plano Nacional de Desestatização. É uma pessoa jurídica de Direito público interno, 
geralmente constituída sob a forma de autarquia especial, cuja finalidade é regular e/ou 
fiscalizar a atividade de determinado setor da economia de um país, a exemplo dos setores de 
energia elétrica, telecomunicações, produção e comercialização de petróleo, recursos hídricos, 
mercado audiovisual, planos e seguros de saúde suplementar, mercado de fármacos e vigilância 
sanitária, aviação civil, transportes terrestres.

Tais agências têm poder de polícia, podendo aplicar sanções. Ainda, as Agências Reguladoras 
são criadas através de Leis e tem natureza de Autarquia com regime jurídico especial. 
Consistem em autarquias com poderes especiais, integrantes da administração pública 
indireta, que se dispõe a fiscalizar e regular as atividades de serviços públicos executados por 
empresas privadas, mediante prévia concessão, permissão ou autorização. Estas devem exercer 
a fiscalização, controle e, sobretudo, poder regulador incidente sobre serviços delegado a 
terceiros. 

Correspondem, assim, a autarquias sujeitas a regime especial criadas por lei para aquela 
finalidade especifica. Diz-se que seu regime é especial, ante a maior ou menor autonomia 
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que detém e a forma de provimento de seus cargos diretivos, a exemplo do mandato certo e 
afastada a possibilidade de exoneração ad nutum, ou seja, a qualquer momento. 

Nota-se que a Constituição Federal faz referência a "órgão regulador", não utilizando o termo 
"agência reguladora". Sendo "autarquias de regime especial", tais agências detêm prerrogativas 
especiais relacionadas à ampliação de sua autonomia gerencial, administrativa e financeira. 
(CF/88 – Art. 21. Compete à União: XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre 
a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

Embora tenham função normativa, não podem editar atos normativas primários (leis e 
similares), mas tão somente atos secundários (instruções normativas). Sendo assim, as agências 
reguladoras não exercem função normativa primária. Nesse caso, não caracteriza violação ao 
princípio da legalidade a edição, pela agência reguladora, de atos de condicionamento ou de 
restrição de direitos para o cumprimento de obrigação disposta em lei.

Sua função é regular a prestação de serviços públicos, organizar e fiscalizar esses serviços a 
serem prestados por concessionárias ou permissionárias, com o objetivo garantir o direito 
do usuário ao serviço público de qualidade. Não há muitas diferenças em relação à tradicional 
autarquia, a não ser uma maior autonomia financeira e administrativa, além de seus diretores 
serem eleitos para mandato por tempo determinado.

Essas entidades podem ter as seguintes finalidades básicas:

1. Fiscalizar serviços públicos (ANEEL, ANTT, ANAC, ANTAQ);

2. Fomentar e fiscalizar determinadas atividades privadas (ANCINE);

3. Regulamentar, controlar e fiscalizar atividades econômicas (ANP);

AGÊNCIA EXECUTIVA

Fundamento Constitucional

Art. 37 – § 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o 
órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I – o prazo de duração do contrato;

II – os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes;

III – a remuneração do pessoal.

Conceito: é a qualificação dada à autarquia, fundação pública ou órgão da administração 
direta que celebre contrato de gestão com o próprio ente político com o qual está vinculado. 
Atuam no setor onde predominam atividades que por sua natureza não podem ser delegadas à 
instituições não estatais, como fiscalização, exercício do poder de polícia, regulação, fomento, 
segurança interna etc. 

O reconhecimento como agência executiva não muda, nem cria outra figura jurídica, portanto, 
poderia-se fazer uma analogia com um selo de qualidade.
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Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, "em regra, não se trata de entidade instituída com a 
denominação de agência executiva. Trata-se de entidade preexistente (autarquia ou fundação 
governamental) que, uma vez preenchidos os requisitos legais, recebe a qualificação de agência 
executiva, podendo perdê-la se deixar de atender aos mesmos requisitos."

Conforme dispositivo constitucional são pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou até 
mesmo órgãos públicos, integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, que podem 
celebrar contrato de gestão com objetivo de reduzir custos, otimizar e aperfeiçoar a prestação 
de serviços públicos.

Sendo assim, o poder público poderá qualificar como agências executivas as entidades 
mencionadas no art. 37, § 8º da CF/88 que com ele entabulem um contrato de gestão e 
atendam a outros requisitos previstos na Lei 9.649/1998 (art. 51). 

O contrato de gestão celebrado com o Poder Público possibilita a ampliação da autonomia 
gerencial, orçamentária e financeira das entidades da Administração Indireta. Tem por objeto 
a fixação de metas de desempenho para a entidade administrativa, a qual se compromete a 
cumpri-las, nos prazos acordados. 

Celebrado o precitado contrato, o reconhecimento como agência executiva é concretizado por 
decreto. Se a entidade descumprir as exigências previstas na lei e no contrato de gestão, poderá 
ocorrer sua desqualificação, também por meio de decreto. 

Podemos citar como exemplos como agências executivas o INMETRO (uma autarquia) e a ABIN 
(apesar de ter o termo "agência" em seu nome, não é uma autarquia, mas um órgão público).

No âmbito federal temos o Dec. nº 2.487/98 que regulamenta a matéria, vejamos:

DECRETO Nº 2.487, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1998.

Dispõe sobre a qualificação de autarquias e fundações como Agências Executivas, estabelece 
critérios e procedimentos para a elaboração, acompanhamento e avaliação dos contratos de 
gestão e dos planos estratégicos de reestruturação e de desenvolvimento institucional das 
entidades qualificadas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, 
da Constituição, e de acordo com o disposto nos arts. 51 e 52 da Medida Provisória nº 1.549-
38, de 31 de dezembro de 1997,

DECRETA:

Art. 1º As autarquias e as fundações integrantes da Administração Pública Federal poderão, 
observadas as diretrizes do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, ser qualificadas como 
Agências Executivas.

§ 1º A qualificação de autarquia ou fundação como Agência Executiva poderá ser conferida 
mediante iniciativa do Ministério supervisor, com anuência do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, que verificará o cumprimento, pela entidade candidata à 
qualificação, dos seguintes requisitos:

a) ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério supervisor;
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b) ter plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a 
melhoria da qualidade da gestão e para a redução de custos, já concluído ou em andamento.

§ 2º O ato de qualificação como Agência Executiva dar-se-á mediante decreto.

§ 3º Fica assegurada a manutenção da qualificação como Agência Executiva, desde que o 
contrato de gestão seja sucessivamente renovado e que o plano estratégico de reestruturação 
e de desenvolvimento institucional tenha prosseguimento ininterrupto, até a sua conclusão.

§ 4º O A desqualificação de autarquia ou fundação como Agência Executiva dar-se-á mediante 
decreto, por iniciativa do Ministério supervisor, com anuência do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado, sempre que houver descumprimento do disposto no parágrafo 
anterior.

Art. 2º O plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades 
candidatas à qualificação como Agências Executivas contemplará, sem prejuízo de outros, os 
seguintes conteúdos:

I – o delineamento da missão, da visão de futuro, das diretrizes de atuação da entidade e a 
identificação dos macroprocessos por meio dos quais realiza sua missão, em consonância com 
as diretrizes governamentais para a sua área de atuação;

II – a revisão de suas competências e forma de atuação, visando a correção de superposições 
em relação a outras entidades e, sempre que cabível, a descentralização de atividades que 
possam ser melhor executadas por outras esferas de Governo;

III – a política, os objetivos e as metas de terceirização de atividades mediante contratação de 
serviços e estabelecimento de convênios, observadas as diretrizes governamentais;

IV – a simplificação de estruturas, compreendendo a redução de níveis hierárquicos, a 
descentralização e a delegação, como forma de reduzir custos e propiciar maior proximidade 
entre dirigentes e a agilização do processo decisório para os cidadãos;

V – o reexame dos processos de trabalho, rotinas e procedimentos, com a finalidade de 
melhorar a qualidade dos serviços prestados e ampliar a eficiência e eficácia de sua atuação;

VI – a adequação do quadro de servidores às necessidades da instituição, com vistas ao 
cumprimento de sua missão, compreendendo a definição dos perfis profissionais e respectivos 
quantitativos de cargos,

Vll – a implantação ou aperfeiçoamento dos sistemas de informações para apoio operacional e 
ao processo decisório da entidade;

VIII – a implantação de programa permanente de capacitação e de sistema de avaliação de 
desempenho dos seus servidores;

IX – a identificação de indicadores de desempenho institucionais, destinados à mensuração de 
resultados e de produtos.

Parágrafo único. As entidades referidas no “caput” promoverão a avaliação do seu modelo de 
gestão, com base nos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, identificando 
oportunidades de aperfeiçoamento gerencial, de forma a subsidiar a elaboração do plano 
estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional.
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Art. 3º O contrato de gestão definirá relações e compromissos entre os signatários, constituindo-se 
em instrumento de acompanhamento e avaliação do desempenho institucional da entidade, para 
efeito de supervisão ministerial e de manutenção da qualificação como Agência Executiva.

§ 1º Previamente à sua assinatura, o contrato de gestão deverá ser objeto de analise e de 
pronunciamento favorável dos Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado, do 
Planejamento e Orçamento e da Fazenda.

§ 2º Os Ministérios referidos no parágrafo anterior prestarão apoio e orientação técnica à 
elaboração e ao acompanhamento dos contratos de gestão.

§ 3º Os titulares dos Ministérios referidos no § 1º deste artigo firmarão o contrato de gestão na 
qualidade de intervenientes.

§ 4º O contrato de gestão terá a duração mínima de um ano, admitida a revisão de suas 
disposições em caráter excepcional e devidamente justificada, bem como a sua renovação, 
desde que submetidas à análise e à aprovação referidas no § 1º deste artigo, observado o 
disposto no § 7º do art. 4º deste Decreto.

§ 5º O orçamento e as metas para os exercícios subsequentes serão estabelecidos a cada 
exercício financeiro, conjuntamente pelos Ministérios referidos no § 1º deste artigo, o Ministério 
supervisor e a Agência Executiva, em conformidade com os planos de ação referidos nos incisos 
I e II do art. 4º deste Decreto, por ocasião da elaboração da proposta orçamentária anual.

§ 6º O valor consignado na proposta orçamentária anual será incorporado ao contrato de 
gestão.

Art. 4º O contrato de gestão conterá, sem prejuízo de outras especificações, os seguintes elementos:

I – objetivos e metas da entidade, com seus respectivos planos de ação anuais, prazos de 
consecução e indicadores de desempenho;

II – demonstrativo de compatibilidade dos planos de ação anuais com o orçamento e com o 
cronograma de desembolso, por fonte;

III – responsabilidades dos signatários em relação ao atingimento dos objetivos e metas 
definidos, inclusive no provimento de meios necessários à consecução dos resultados 
propostos;

IV – medidas legais e administrativas a serem adotadas pelos signatários e partes intervenientes 
com a finalidade de assegurar maior autonomia de gestão orçamentária, financeira, operacional 
e administrativa e a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros imprescindíveis ao 
cumprimento dos objetivos e metas;

V – critérios, parâmetros, fórmulas e consequências, sempre que possível quantificados, a 
serem considerados na avaliação do seu cumprimento;

VI – penalidades aplicáveis à entidade e aos seus dirigentes, proporcionais ao grau do 
descumprimento dos objetivos e metas contratados, bem como a eventuais faltas cometidas;

VII – condições para sua revisão, renovação e rescisão;

VIII – vigência.
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§ 1º Os contratos de gestão fixarão objetivos e metas relativos, dentre outros, aos seguintes 
itens:

a) satisfação do cliente;

b) amplitude da cobertura e da qualidade dos serviços prestados;

c) adequação de processos de trabalho essenciais ao desempenho da entidade;

d) racionalização de dispêndios, em especial com custeio administrativo;

e) arrecadação proveniente de receitas próprias, nas entidades que disponham dessas fontes 
de recursos.

§ 2º Os objetivos e metas definidos no contrato de gestão observarão a missão, a visão de 
futuro e a melhoria do modelo de gestão, estabelecidos no plano estratégico de reestruturação 
e de desenvolvimento institucional referido no art. 2º deste Decreto.

§ 3º A execução do contrato de gestão de cada Agência Executiva será objeto de 
acompanhamento, mediante relatórios de desempenho com periodicidade mínima semestral, 
encaminhados ao respectivo Ministério supervisor e às partes intervenientes.

§ 4º Os relatórios de desempenho deverão contemplar, sem prejuízo de outras informações, os 
fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao descumprimento das metas estabelecidas, 
bem como de medidas corretivas que tenham sido implementadas.

§ 5º O Ministro de Estado supervisor designará a unidade administrativa, dentre as já existentes 
na estrutura do respectivo Ministério, incumbida do acompanhamento do contrato de gestão 
de que seja signatário.

§ 6º Serão realizadas avaliações parciais periódicas, pelo Ministério supervisor e pela Secretaria 
Federal de Controle do Ministério da Fazenda.

§ 7º Por ocasião do termo final do contrato de gestão, será realizada, pelo Ministério supervisor, 
avaliação conclusiva sobre os resultados alcançados, subsidiada por avaliações realizadas pelos 
Ministérios referidos no § 1º do art. 3º deste Decreto.

§ 8º A ocorrência de fatores externos, que possam afetar de forma significativa o cumprimento 
dos objetivos e metas contratados, ensejará a revisão do contrato de gestão.

Art. 5º O plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, o contrato 
de gestão, os resultados das avaliações de desempenho e outros documentos relevantes para 
a qualificação, o acompanhamento e a avaliação da Agência Executiva serão objeto de ampla 
divulgação, por meios físicos e eletrônicos, como forma de possibilitar o seu acompanhamento pela 
sociedade.

§ 1º O contrato de gestão será publicado no Diário Oficial da União, pelo Ministério supervisor, 
por ocasião da sua celebração, revisão ou renovação, em até quinze dias, contados de sua 
assinatura.

§ 2º A conclusão das avaliações parciais e final relativas ao desempenho da Agência Executiva 
será publicada no Diário Oficial da União, pelo Ministério supervisor, sob a forma de extrato.
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Art. 6º Os Ministérios da Administração Federal e Reforma do Estado, da Fazenda e do Planejamento 
e Orçamento, no âmbito de suas respectivas competências, adotarão as providências necessárias à 
execução do disposto neste Decreto.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 2 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

Separei para vocês as principais afirmativas que já apareceram em provas de concurso nos 
últimos anos sobre o tema “agências executivas e reguladoras”, a leitura dessas afirmativas é 
extremamente recomentada, pois representa o perfil das principais bancas.

1. O poder normativo das agências reguladoras, cujo objetivo é atender à necessidade 
crescente de normatividade baseada em questões técnicas com mínima influência política, 
deve estar amparado em fundamento legal.

2. As decisões das agências reguladoras federais estão sujeitas à revisão ministerial, inclusive 
por meio de recurso hierárquico impróprio.

3. Cabe às agências reguladoras, concebidas a partir da década de 1990, regular a oferta 
de serviços providos por empreendedores públicos e privados, assim como implantar as 
políticas e diretrizes do governo federal direcionadas a seus respectivos setores de atuação.

4. Compete à ANTAQ estabelecer padrões e normas técnicas relativos às operações de 
transporte aquaviário de cargas especiais e perigosas.

5. O uso de radiofrequência depende de prévia outorga da ANATEL.

6. As agências reguladoras — autarquias de regime especial com estabilidade e independência 
em relação ao ente que as criou — são responsáveis pela regulamentação, pelo controle e 
pela fiscalização de serviços públicos, atividades e bens transferidos ao setor privado.

7. Uma agência reguladora exerce funções executivas, normativas e judicantes de Estado, não 
desempenhando funções de governo.

8. A atividade regulatória do Estado é voltada à defesa do interesse público, de modo a 
prevenir e corrigir as falhas de mercado e atuar no domínio econômico de forma indireta 
por meio das agências reguladoras.

9. O surgimento das agências reguladoras representa uma mudança no papel do Estado, que 
deixou de ser produtor de bens e serviços e se tornou regulador dos serviços públicos.

10. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o regime celetista é incompatível 
com as funções de natureza pública exercidas pelos servidores das agências reguladoras.

11. Um dos requisitos necessários à qualificação de uma autarquia ou fundação pública 
como agência executiva é a celebração de contrato de gestão com o respectivo ministério 
supervisor ao qual se acha vinculada.

12. São características das agências reguladoras a autonomia e o mandato fixo de seus 
dirigentes.

13. O Estado, ao exercer o papel de órgão regulador, cabe zelar pelo direito dos investidores, 
que almejam um sistema regulatório estável, bem como dos consumidores, que visam 
evitar preços abusivos e desejam ter acesso a serviços de qualidade.
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14. As competências fiscalizatórias das agências reguladoras decorrem do poder-dever de 
acompanhar, monitorar e verificar se a atuação dos agentes regulados se coaduna com as 
normas e condições fixadas para o setor regulado.

15. Não cabe às agências reguladoras, no uso do poder normativo, criar os objetivos e os 
deveres decorrentes da regulação, em face do princípio da legalidade.

16. A função normativa das agências reguladoras, exercida com vistas ao equilíbrio do 
subsistema regulado, não se equipara ao poder regulamentar de competência do chefe do 
Poder Executivo.

17. As agências reguladoras têm autonomia financeira. As empresas submetidas à regulação 
estatal ficam sujeitas à cobrança de uma taxa referente ao serviço prestado, denominada 
taxa de fiscalização.

18. Embora seja vinculada a órgão da administração direta, em nível federal, a ANS não integra 
a administração federal direta.

19. O ministro da saúde não tem poder hierárquico sobre o presidente da ANS.

20. Para exercer a disciplina e o controle administrativo sobre os atos e contratos relativos 
à prestação de serviço público específico, a União pode criar, mediante lei federal, uma 
agência reguladora, pessoa jurídica de direito público cujos dirigentes exercem mandatos 
fixos, somente podendo perdê-los em caso de renúncia, condenação transitada em julgado 
ou processo administrativo disciplinar, entre outras hipóteses fixadas na lei instituidora da 
entidade.

21. A regulação é exigência lógica quando o poder público se afasta da atuação direta, transfere 
para a iniciativa privada atividades que, até o momento, desempenhava, e renuncia à 
prestação exclusiva de determinados serviços, de modo a ensejar disputa pelo mercado de 
atividades, até então, monopolizadas pelo Estado.

22. As agências reguladoras consistem em mecanismos que ajustam o funcionamento da 
atividade econômica do país como um todo. Foram criadas, assim, com a finalidade de 
ajustar, disciplinar e promover o funcionamento dos serviços públicos, objeto de concessão 
permissão e autorização, assegurando o funcionamento em condições de excelência tanto 
para o fornecedor produtor como principalmente para o consumidor usuário. 

23. Compete às agências reguladoras controlar as atividades que constituem objeto de 
concessão ou permissão de serviço público ou de atividade econômica monopolizada pelo 
Estado, a exemplo da ANP.

24. Uma das características das agências reguladoras é a permeabilidade, uma vez que atuam 
com a finalidade de equilibrar os interesses dos entes que compõem o mercado e manter o 
diálogo com os agentes econômicos, os consumidores e o poder público.

25. Uma das medidas tomadas pelo governo no processo de modernização do Estado foi a 
criação de um grupo especial de autarquias, denominadas agências, que se classificam, 
didaticamente, em reguladoras e executivas.

26. As agências reguladoras têm a função de controlar a prestação dos serviços públicos e o 
exercício de atividades econômicas, em toda a sua extensão.

27. As agências reguladoras têm autonomia financeira e orçamentária, assim como receita 
própria.
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28. Considere que uma empresa aérea apresente recurso administrativo questionando uma 
portaria da ANAC. Nesse caso, a própria agência reguladora será a última instância decisória 
na esfera administrativa.

29. Todas as agências reguladoras federais são autarquias e cada uma está vinculada a um 
ministério específico, de acordo com a sua área de atuação.

30. Além das agências reguladoras federais, podem existir, no Brasil, agências reguladoras 
estaduais e municipais.

31. As agências reguladoras independentes, criadas no Brasil no final dos anos 90 do século 
passado, seguem modelos já estabelecidos em diversos países, como os Estados Unidos da 
América e países europeus.

32. As decisões definitivas das agências, em regra, não são passíveis de apreciação por outros 
órgãos ou entidades da administração pública.

VEJA COMO ESSE ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM PROVA DA ESAF

1. ESAF – 2014 – MTur – Assinale a opção 
correta, no tocante às características da 
sociedade de economia mista. 

a) A sua criação não é efeito direto da lei, 
tornando-se necessário ato posterior. 

b) A sociedade de economia mista não 
possuiria personalidade jurídica de 
direito público. 

c) A sociedade de economia mista deve 
ser sociedade anônima. 

d) Os trabalhadores da sociedade de 
economia mista não seriam contratados 
pelo regime estatutário, pois são 
celetistas.

e) A sociedade de economia mista estaria 
sujeita à fiscalização do Tribunal de 
Contas. 

2. ESAF – 2010 – CVM – Analista de TIC – 
Infraestrutura – São características comuns 
às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, exceto:

a) estão sujeitas ao controle finalístico do 
ente da administração direta que as 
instituiu. 

b) podem ser exploradoras de atividades 
econômicas ou prestadoras de serviços 
públicos. 

c) criação autorizada por lei específica. 
d) na composição do capital social, exige-

se a participação majoritária do poder 
público. 

e) embora possuam personalidade jurídica 
de direito privado, o regime de direito 
privado a elas aplicável é parcialmente 
modificado por normas de direito 
público. 

3. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de 
Fazenda – Não é considerada entidade da 
Administração Pública Indireta:

a) a autarquia. 
b) a sociedade de economia mista. 
c) o órgão público. 
d) a fundação pública. 
e) a empresa pública. 

4. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Quanto à 
organização administrativa brasileira, 
analise as assertivas abaixo e assinale a 
opção correta.

I – A administração pública federal brasileira 
indireta é composta por autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista, 
empresas públicas e entidades paraestatais.
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II – Diferentemente das pessoas jurídicas 
de direito privado, as entidades da 
administração pública indireta de 
personalidade jurídica de direito público 
são criadas por lei específica.

III – Em regra, a execução judicial contra o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA 
enquanto autarquia federal está sujeita ao 
regime de precatórios previsto no art. 100 
da Constituição Federal, respeitadas as 
exceções.

IV – A Caixa Econômica Federal enquanto 
empresa pública é exemplo do que se 
passou a chamar, pela doutrina do direito 
administrativo, de desconcentração da 
atividade estatal.

V – O Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS enquanto autarquia vinculada 
ao Ministério da Previdência Social está 
subordinada à sua hierarquia e à sua 
supervisão. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 
e) Apenas os itens II e V estão corretos. 

5. ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Marque a 
opção incorreta.

a) O contrato de gestão, quando celebrado 
com organizações sociais, restringe a 
sua autonomia. 

b) Quanto à estrutura das autarquias, estas 
podem ser fundacionais e corporativas. 

c) Os serviços sociais autônomos são 
entes paraestatais que não integram a 
Administração direta nem a indireta. 

d) Organização social é a qualificação 
jurídica dada a pessoa jurídica de direito 
privado ou público, sem fins lucrativos, 
e que recebe delegação do Poder 
Público, mediante contrato de gestão, 
para desempenhar serviço público de 
natureza social. 

e) A Administração Pública, ao criar 
fundação de direito privado, submete-a 
ao direito comum em tudo aquilo que 
não for expressamente derrogado por 
normas de direito público. 

6. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– A entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, instituída 
mediante autorização por lei específica, 
com patrimônio próprio e capital exclusivo 
da União, para desempenhar atividades 
de natureza empresarial e que pode se 
revestir de qualquer das formas em direito 
admitidas, denomina-se:

a) Consórcio Público. 
b) Empresa Pública. 
c) Fundação Privada. 
d) Fundação Pública. 
e) Sociedade de Economia Mista. 

7. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– Sobre as Agências Reguladoras, é correto 
afirmar que integram a: 

a) Administração Direta e são obrigadas a 
adotar a forma de autarquia. 

b) Administração Direta e são obrigadas a 
adotar a forma de autarquia em regime 
especial. 

c) Administração Indireta e são obrigadas 
a adotar a forma de autarquia. 

d) Administração Indireta e são obrigadas 
a adotar a forma de autarquia em 
regime especial. 

e) Administração Indireta e, embora esse 
tenha sido o lugar comum até hoje, 
não são obrigadas a adotar a forma de 
autarquia, muito menos em regime 
especial. 

Gabarito: 1. E 2. D 3. C 4. B 5. D 6. B 7. E
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3. PODERES E DEVERES DOS ADMINISTRADORES PÚBLICOS

A Administração Pública é dotada de poderes que se constituem em instrumentos de trabalho. 
Portanto, os poderes administrativos surgem com a Administração e se apresentam conforme 
as demandas dos serviços públicos, o interesse público e os fins aos quais devem atingir. 

Os poderes administrativos são classificados em poder vinculado e poder discricionário 
(segundo a necessidade de prática de atos), poder hierárquico e poder disciplinar (segundo 
a necessidade de organizar a Administração ou aplicar sanções aos seus servidores), poder 
regulamentar (para criar normas para certas situações) e poder de polícia (quando necessário 
para a contenção de direitos individuais em prol da coletividade). 

PODER VINCULADO
Poder vinculado é a manifestação do administrador na sua competência sem margem de 
liberdade, ou seja, a lei já estabelece todos os requisitos e parâmetros de sua atuação. Portanto, 
onde houver vinculação o agente é mero executor da vontade legal. Exemplo desse poder está 
no lançamento fiscal previsto nos art. 3º e 142, ambos, do CTN, vejamos:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada 
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito 
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente 
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo 
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Vejamos o exemplo do art. 143 da Lei 8.112/90:

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada 
a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

PODER DISCRICIONÁRIO

No poder discricionário o legislador estabelece uma margem (parâmetros legais) de liberdade 
para que o agente público possa escolher a opção que melhor represente o interesse público 
diante do caso concreto.
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A discricionariedade pode residir na imprecisão quanto à descrição fática da situação como 
ocorre no motivo do ato administrativo (ex: quantidade de pena de suspensão ao servidor 
público). Ou, a discricionariedade pode estar na definição do objeto perquirido pelo 
administrador (ex: criação de nova espécie de aposentadoria).

Lei 8.112/90 – Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas 
punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem 
infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

[...]

§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão 
poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia 
de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em 
serviço. 

DO PODER HIERÁRQUICO 

Na visão de Di Pietro, a organização administrativa é baseada em dois pressupostos 
fundamentais: a distribuição de competência e a hierarquia. Afirma ainda que a organização 
hierárquica está presente em todos os poderes. 

Já Hely Lopes, o Poder hierárquico é o de que dispõe o Poder Executivo para organizar e distribuir 
as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do 
seu quadro de pessoal (sistema hierarquizado), tendo, portanto, uma visão mais restrita em 
primeiro momento.

Portanto, o poder hierárquico está presente no poder executivo, no poder legislativo e no 
poder judiciário, nesses dois últimos caso, o poder hierárquico refere-se as suas funções 
atípicas de administrar e em nada influência nas suas funções típicas de legislar e julgar, pois 
são independentes nessa seara.

Conclusão: A hierarquia é uma característica encontrada exclusivamente no exercício 
da função administrativa, que inexiste, portanto, nas funções legislativa e jurisdicional 
típicas.

O poder hierárquico tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades 
administrativas, no âmbito interno da Administração Pública. Pela hierarquia é imposta ao 
subalterno a estrita obediência das ordens e instruções legais superiores, além de se definir a 
responsabilidade de cada um. 

Naturalmente, do poder hierárquico decorrem certas faculdades implícitas ao superior, tais 
como editar atos normativos (resoluções, portarias, instruções) dar ordens aos subordinados 
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e controlar e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever atos dos 
inferiores anulando ou revogando, aplicar sanções em caso de infrações disciplinares. 

A subordinação é decorrente do poder hierárquico e admite todos os meios de controle do 
superior sobre o inferior. Não confundir com a vinculação, pois é resultante do poder de 
supervisão ministerial sobre a entidade vinculada ( e não subordinada. Ex: administração 
indireta) e é exercida nos limites que a lei estabelece, sem retirar a autonomia do ente 
supervisionado. 

Por fim, cabe salientar que a delegação de atribuições de um órgão público para outra pessoa 
jurídica configura exemplo de descentralização administrativa, criando-se uma vinculação da 
pessoa jurídica criada com a pasta ministerial responsável pelo assunto (relação horizontal). De 
forma diferente acontece quando criamos outro órgão dentro da mesma estrutura, nesse caso 
ocorrerá uma desconcentração derivada do poder de delegar, pois está delegando parte de sua 
competência, nesse caso, há uma relação vertical de hierarquia entre superior e subordinado. 
No âmbito federal, há permissão de delegação de forma expressa na Lei nº 9.784/99:

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, 
delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam 
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos 
órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Contudo, nem todas as atribuições são passíveis de delegação para outro órgão ou entidade, 
pois como regra a competência é indelegável, salvo nos casos permitidos por lei. No âmbito 
federal, há vedação expressa na Lei nº 9.784/99 vedando a delegação de determinadas 
matérias, vejamos:

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I – a edição de atos de caráter normativo;

II – a decisão de recursos administrativos;

III – as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Veja como isso já foi cobrado pela ESAF

1. ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da Fazenda Nacional – A organização administrativa é 
baseada em dois pressupostos fundamentais: a distribuição de com¬petências e a hierarquia. 
Nesse diapasão, quanto ao poder hierárquico, marque a opção incorreta:

a) Hierarquia é o escalonamento em plano vertical dos órgãos e agentes da Administração 
que tem como objetivo a organização da função administrativa. 

b) Do sistema hierárquico na Administração decorrem alguns efeitos específicos, como o 
poder de comando, o dever de obediência, a fiscalização, o poder de revisão, a delegação e 
a avocação. 
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c) Avocação é a transferência de atribuições de um órgão a outro no aparelho administrativo, 
abrangendo funções genéricas e comuns da Administração. 

d) Os órgãos consultivos, embora incluídos na hierarquia administrativa para fins disciplinares, 
fogem à relação hierárquica. 

e) Como resultado do poder hierárquico, a Adminis¬tração é dotada da prerrogativa de 
ordenar, coor¬denar, controlar e corrigir as atividades de seus órgãos e agentes no seu 
âmbito interno. 

2. ESAF – 2006 – SUSEP – Agente Executivo – O poder de que dispõe a autoridade administrativa, 
para distribuir e escalonar funções de seu órgão público, estabelecendo uma relação de 
subordinação, com os servidores sob sua chefia, chama-se poder:

a) de polícia.
b) disciplinar.
c) discricionário.
d) hieráquico.
e) regulamentar.

3. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e Controle – Por decorrência do poder hierárquico da 
Administração Pública, surge o instituto da delegação de competências.

Assinale, entre as atividades abaixo, aquela que não pode ser delegada.

a) Matéria de competência concorrente de órgão ou entidade. 
b) Edição de atos de nomeação de servidores. 
c) Aplicação de pena disciplinar a servidor. 
d) Homologação de processo licitatório. 
e) Decisão de recursos administrativos. 

PODER DISCIPLINAR

É a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores. O poder disciplinar 
é exercido no âmbito dos órgãos e serviços da Administração. No uso do poder disciplinar, 
a Administração simplesmente controla o desempenho dessas funções e a conduta de seus 
servidores, responsabilizando-os pelas faltas porventura cometidas. 

O poder disciplinar da Administração não deve ser confundido com o poder punitivo do Estado, 
realizado por meio da Justiça Penal. O disciplinar é interno à Administração, enquanto que o 
penal visa a proteger os valores e bens mais importantes do grupo social em questão. 

Sendo assim, no exercício do poder administrativo disciplinar, a administração não pode aplicar 
punições os particulares que cometam simples infrações, independentemente de estes se 
sujeitarem às regras gerais do regime administrativo, pois o vínculo, nesse caso, é indireto com 
a administração.

Contudo, é possível aplicar o poder disciplinar aos particulares quando houver entre eles uma 
relação contratual, nesse caso, há vínculo direto.

Gabarito: 1. C 2. D 3. E
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Conclusão: A aplicação de sanção administrativa contra concessionária de serviço 
público decorre do exercício do poder disciplinar.

Segundo Di Pietro, o poder disciplinar, de fato, destina-se aos servidores públicos e, além 
deles, aos particulares que possuam vínculo jurídico específico com a Administração, como 
concessionários e permissionários de serviços públicos. Já os empregados terceirizados 
não se submetem ao poder disciplinar, porquanto não mantêm relação de subordinação à 
Administração, e sim aos seus respectivos empregadores. Aliás, a característica fundamental 
da terceirização lícita, como ensina a boa doutrina, é, precisamente, a inexistência de 
subordinação e pessoalidade entre os empregados e o tomador do serviço.

Atenção: A aplicação de multa ao estabelecimento comercial não decorre do poder disciplinar 
da administração pública, pois não há vínculo direto e/ou contratual com a administração. 
Nesse caso a administração exerce o poder de polícia de fiscalização. Da mesma forma ocorre 
na aplicação de multa pela administração pública a restaurante que violou norma de vigilância 
sanitária, pois tal conduta não se inclui no âmbito do poder disciplinar.

PODER REGULAMENTAR

O poder regulamentar expressa-se pelo chamado poder normativo. Tais atos normativos 
na visão de Miguel Reale são divididos em atos normativos primários (originários) e atos 
normativos derivados. 

Administração pública exerce sua competência primária/originário quando edita leis com 
efeitos gerais e abstrato. Contudo, os atos normativos derivados são editados com o objetivo 
de regulamentar e explicar como ocorrerá a execução dessas leis no âmbito administrativo. É o 
chamado típico regulamento.

Admite-se no Brasil dois tipos de regulamentos: o regulamento executivo e o regulamento 
autônomo ou independente.

O Poder regulamentar é o poder dos Chefes do Executivo de explicar e de detalhar a lei para 
sua correta execução, ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência, 
ainda não disciplinada por lei. É um poder inerente e privativo do Chefe do Executivo. 

Sendo assim, regulamento é ato administrativo geral e normativo, expedido privativamente 
pelo Chefe do Executivo, por meio de decreto, visando a explicar modo e forma de execução 
da lei (regulamento de execução) ou prover situações não disciplinadas em lei (regulamento 
autônomo ou independente). 

Portanto, o poder regulamentar é prerrogativa conferida à administração pública para expedir 
normas de caráter geral, em razão de eventuais lacunas, mas nunca com a finalidade de 
complementar ou modificar a lei.

Além do decreto regulamentar, o poder normativo da administração ainda se expressa por 
meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções normativas. Sendo assim, o poder 
regulamentar não se realiza exclusivamente por meio de decreto do chefe do Poder Executivo.
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Veja esse exemplo: O estado X editou uma lei que determina única e exclusivamente às 
distribuidoras de combustível a responsabilidade pela instalação de lacres em tanques de 
combustíveis dos postos de revenda, ficando elas sujeitas a multa, em caso de descumprimento 
da determinação legal. O governador do estado, por meio de decreto estadual, responsabilizou 
também os postos revendedores pela não-instalação dos lacres nos respectivos tanques de 
combustível, sob pena de aplicação de multa. Na situação narrada, o governador extrapolou 
do poder regulamentar, visto que fixou, por decreto, uma responsabilidade não-prevista na 
referida lei. 

Conforme a Constituição Federal de 1988, cabe ao chefe do executivo expedir decretos e 
regulamentos, vejamos:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

[...]

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para sua fiel execução;

Como medida de controle e harmonia no sistema administrado, o Congresso Nacional poderá 
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, conforme 
art. 49 da CF/88.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

[...]

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa;

Veja como isso já foi cobrado em prova 

1. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz do Trabalho – O exercício do poder regulamentar pode 
ensejar abusos por parte da Administração, ao eventualmente inovar no ordenamento jurídico 
e, portanto, descumprir o basilar princípio da legalidade.

Ao analisar o tema, Celso Antonio Bandeira de Mello arrola as hipóteses nas quais os 
regulamentos são compatíveis com a legalidade.

Assinale, entre as opções abaixo, aquela que não se enquadra dentro dos regulares propósitos 
da norma regulamentar. 

a) Dispor sobre o procedimento de operação da Administração nas relações que decorrerão 
com os administrados quando da execução da lei. 

b) Limitar a discricionariedade administrativa. 
c) Caracterizar fatos, situações ou comportamentos enunciados na lei mediante conceitos 

vagos. 
d) Decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante discriminação 

integral do que neles se contém. 
e) Estabelecer critérios objetivos de atuação da Administração, em face de omissão da norma 

legal. 

Gabarito: 1. E
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DO PODER DE POLÍCIA OU LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA

Para a doutrina majoritária Poder de polícia é a faculdade de que dispõe a Administração 
Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em 
benefício da coletividade ou do próprio Estado. É o mecanismo de frenagem de que dispõe a 
Administração Pública para conter os abusos do direito individual.

Portanto, em decorrência do poder de polícia, a administração pode condicionar ou restringir 
os direitos de terceiros, em prol do interesse da coletividade.

Sendo assim, a competência para o exercício do poder de polícia é do ente federativo 
competente para regular a matéria. Como determinadas competências constitucionais são 
concorrentes, o exercício concorrente do poder de polícia por diferentes entes federativos 
melhor observará o princípio da eficiência se a gestão for associada, na esteira do moderno 
federalismo de cooperação.

Consequentemente, como regra, tem competência exclusiva para exercer o poder de polícia 
a entidade que dispõe de poder para regular a matéria; excepcionalmente, pode haver 
competências concorrentes na regulação e no policiamento e fiscalização.

Vejam a confrontação dos artigos 23 e 24, ambos, da CF/88.

Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

III – proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as 
paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV – impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural;

VI – proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de 
suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a 
flora;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:

VI – florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, 
cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens 
e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico;

Por desenvolverem atividades públicas de Estado por delegação, que incluem o exercício do 
poder de polícia e a tributação, os conselhos de fiscalização profissional, à exceção da Ordem 
dos Advogados do Brasil, integram a administração indireta, possuindo personalidade jurídica 
de direito público.
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Conclusão 1: Um dos meios pelo quais a administração exerce seu poder de polícia é a 
edição de atos normativos de caráter geral e abstrato. 

Conclusão 2: Um dos meios de atuação do poder de polícia de que se utiliza o Estado 
é a edição de atos normativos mediante os quais se cria limitações administrativas ao 
exercício dos direitos e das atividades individuais.

O conceito legal do poder de polícia está contido nos artigos 77 e 78 do CTN, vejamos:

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

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, 
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, 
à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de 
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, 
à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos. 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando 
desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como 
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Para a Professora Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, citando Celso Antônio Bandeira de Mello, o 
poder de polícia abrange dois conceitos:

a) Em sentido amplo: corresponde a atividade estatal de condicionar a liberdade e a 
propriedade ajustando-as aos interesses coletivos; abrange atos do poder legislativo 
quando edita as leis em abstrato e do poder executivo quando edita os regulamentos em 
geral. Mesmo em sentido amplo, o conceito de poder de polícia não abrange atos típicos 
do Poder Judiciário. Conforme Di Pietro “O poder de polícia reparte-se entre Legislativo e 
Executivo.”

b) Em sentido estrito: abrange apenas os atos do poder executivo, a exemplo das intervenções 
como regulamentos, autorizações e licenças.

Perceba a sutileza dessa frase: O poder de polícia, em sua dupla acepção, restringe-se 
a atos do Poder Executivo. (ERRADO), pois em sentido estrito abrange só o executivo!!!
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O Estado pode agir em duas áreas de atuação estatal. São as áreas administrativa e judiciária.

a) Polícia administrativa. 

A polícia administrativa tem um caráter preponderantemente preventivo. Seu objetivo será 
não permitir as ações anti-sociais. A polícia administrativa protege os interesses maiores 
da sociedade ao impedir, por exemplo, comportamentos individuais que possam causar 
prejuízos maiores à coletividade. A polícia administrativa é dividida entre diferentes órgãos da 
Administração Pública. São incluídos aqui a polícia militar (policiamento ostensivo) e os vários 
órgãos de fiscalização como os das áreas da saúde, educação, trabalho, previdência e assistência 
social. Assim, o poder de polícia é exercido por meio de uma atividade denominada polícia 
administrativa, enquanto que a polícia judiciária é a função de prevenção e repressão de 
crimes e contravenções. Um mesmo órgão pode exercer atividades de polícia administrativa 
e judiciária. A Polícia Federal, por exemplo, age como polícia administrativa quando emite 
passaportes e polícia judiciária quando realizada inquérito policial.

b) Polícia judiciária. 

A polícia judiciária é de caráter repressivo. Sua razão de ser é a punição dos infratores da lei 
penal. Assim, a polícia judiciária se rege pelo Direito Processual Penal. A polícia judiciária é 
exercida pelas corporações especializadas (polícia civil e polícia federal). 

CARACTERÍSTICAS OU ATRIBUTOS DOS PODER DE POLÍCIA

Não existe uma unanimidade quanto a classificação dos atributos por parte da doutrina, 
Contudo, vamos elencar o que é pacífico pelas bancas examinadoras sobre esse ponto.

ATRIBUTO DA DISCRICIONARIEDADE: a Administração Pública tem a liberdade de estabelecer, 
de acordo com sua conveniência e oportunidade, quais serão as limitações impostas ao 
exercício dos direitos individuais e as sanções aplicáveis nesses casos. Também tem a liberdade 
de fixar as condições para o exercício de determinado direito. Porém, a partir do momento em 
que foram fixadas essas condições, limites e sanções, a Administração obriga-se a cumpri-las, 
sendo seus atos vinculados. Por exemplo: é discricionária a fixação do limite de velocidade nas 
vias públicas, mas é vinculada a imposição de sanções àqueles que descumprirem os limites 
fixados.

Conclusão: o poder de polícia, como regra, é discricionário a exemplo da autorização 
para porte de arma de fogo, mas em determinadas situações será vinculado a exemplo 
da licença para dirigir, em que preenchido os requisitos legais, a administração estará 
vinculada e não poderá alegar conveniência ou oportunidade.

ATRIBUTO DA AUTOEXECUTORIEDADE: a Administração Pública pode exercer o poder de 
polícia sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. A única exceção é a cobrança de 
multas, quando contestadas pelo particular. Ressalte-se que não é necessária a autorização do 
Poder Judiciário para a prática do ato, mas é sempre possível o controle posterior desse ato. 
A autoexecutoriedade só é possível quando prevista expressamente em lei e em situações de 
emergências, nas quais é necessária a atuação imediata da Administração Pública.
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Maria Sylvia Zanella di Pietro divide a Autoexecutoriedade em dois princípios, vejamos:

a) Exigibilidade: resulta da possibilidade que tem a administração de tomar decisões 
executórias, sem a intervenção prévia do poder judiciário, ou seja, a decisão administrativa 
impõe-se ao particular ainda contra a sua vontade ou concordância; se quiser de opor terá 
que ir ao judiciário; Nesse caso, a administração se vale de meios indiretos de coação. As 
multas de trânsito são um exemplo de sanções aplicadas no exercício do poder de polícia 
do Estado. 

b) Executoriedade: consiste na faculdade que tem a administração quando já tomou decisão 
executória, de realizar diretamente e imediata à execução forçada. Usando, se for o caso, 
da força policial para obrigar o administrado a cumprir a decisão. 

ATRIBUTO DA COERCIBILIDADE: Os atos administrativos podem ser impostos aos 
administrados independentemente da concordância destes. Um dos princípios informadores 
da atividade administrativa é o da supremacia do interesse público, e a imperatividade decorre 
da instrumentalização deste princípio. Este atributo também não é inerente a todos os atos 
administrativos, pois nos atos que para produzirem os seus efeitos dependem exclusivamente 
de um interesse do particular (atos negociais) a Administração limita-se a certificar, atestar ou 
emitir opinião.

DELEGABILIDADE DO PODER DE POLÍCIA

José dos Santos Carvalho Filho entende que inexiste qualquer vedação constitucional para que 
pessoas administrativas de direito privado possam exercer o poder de polícia na modalidade 
fiscalizatória. Mas para isso será necessário o preenchimento de três condições: a) a entidade 
deve integrar a estrutura da administração indireta; b) competência delegada conferida por lei; 
c) somente atos de natureza fiscalizatória;

Essa linha de raciocínio foi aceita pelo STJ e pelo STF, nos julgados abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PODER DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO 
E SANÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.

(STF, ARE 662.186/MG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22/03/2012, DJe-180 
12/09/2012, publicado em 13/09/2012)

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE.

3. As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente 
divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e 
(iv) sanção.

4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos 
ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade 
o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos 
para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a 
Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).
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5. Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles 
referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público.

(REsp 817.534/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
10/11/2009, DJe 10/12/2009)

Conclusão: é possível delegar apenas os atos de consentimento e fiscalização!

MEIOS DE ATUAÇÃO

A polícia administrativa pode atuar de modo preventivo ou repressivo. Em sua atuação 
preventiva, são estabelecidas normas e outorgados alvarás para que os particulares possam 
exercer seus direitos de acordo com o interesse público. O conteúdo do alvará pode ser uma 
licença ou uma autorização.

Por sua vez, a atuação repressiva inclui atos de fiscalização e a aplicação de sanções 
administrativas. A punição do administrado depende da prévia definição do ato como infração 
administrativa. Apesar da existência de medidas repressivas, a atuação do poder de polícia é 
essencialmente preventiva, pois seu maior objetivo é evitar a lesão ao interesse público. 

Outra classificação também aceita pelas bancas de concurso considera que os meios de atuação 
podem ser: 

a) atos normativos: a lei cria limitações ao exercício de direitos e o Executivo, por meio de 
decretos, portarias, instruções, etc., disciplina a aplicação da lei nos casos concretos; 

b) atos administrativos e operações materiais de aplicação da lei ao caso concreto: inclui 
medidas preventivas (fiscalização, vistoria, ordem, notificação, autorização, licença, etc.) 
e medidas repressivas (dissolução de reunião, interdição de atividade, apreensão de 
mercadoria contrabandeada, etc.).

Separei para vocês as principais afirmativas que já apareceram em provas de concurso nos 
últimos anos sobre o tema “poder de polícia”, a leitura dessas afirmativas é extremamente 
recomentada, pois representa o perfil das principais bancas.

1. Nem toda atividade de polícia administrativa possui a característica da autoexecutoriedade. 
Exemplo clássico é a cobrança de multa: embora a Administração, no exercício do poder 
de polícia, possa impor multa a um particular sem necessidade de participação do Poder 
Judiciário, a cobrança forçada dessa multa, caso não paga pelo particular, só poderá ser 
efetuada por meio de uma ação judicial de execução.

2. A autoexecutoriedade de certos atos de poder de polícia é limitada, não sendo possível 
que a administração, por exemplo, condicione a liberação de veículo retido por transporte 
irregular de passageiros ao pagamento de multa anteriormente imposta.

3. No que diz respeito ao poder de polícia, entende o STJ que, na hipótese de determinado 
veículo ser retido apenas por transporte irregular de passageiro, a sua liberação não está 
condicionada ao pagamento de multas e despesas.
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4. Considere que a prefeitura de determinado município tenha concedido licença para 
reforma de estabelecimento comercial. Nessa situação hipotética, ato administrativo 
praticado, além das classificações que podem caracterizá-lo poder de polícia, ato unilateral 
e vinculado.

5. O fechamento de casas noturnas é um exemplo do atributo da autoexecutoriedade em 
matéria de polícia administrativa.

6. Constitui exemplo de poder de polícia a interdição de restaurante pela autoridade 
administrativa de vigilância sanitária.

7. Os atos decorrentes do poder de polícia são passíveis de controle administrativo. A 
existência de vício de legalidade resultará na invalidação do ato. Já o controle de mérito, 
que leva em conta a conveniência e oportunidade, poderá ocasionar a revogação do ato, se 
o interesse público assim o exigir.

8. A autoexecutoriedade é atributo do poder de polícia e consiste em dizer que a administração 
pública pode promover a sua execução por si mesma, sem necessidade de remetê-la 
previamente ao Poder Judiciário.

9. O poder de polícia administrativa, que se manifesta, preventiva ou repressivamente, a fim 
de evitar que o interesse individual se sobreponha aos interesses da coletividade, difere 
do poder de polícia judiciária, atividade estatal de caráter repressivo e ostensivo que tem a 
função de reprimir ilícitos penais mediante a instrução policial criminal.

10. A polícia administrativa pode ser exercida por diversos órgãos da administração pública, 
como aqueles encarregados da saúde, educação, trabalho e previdência social.

11. A limitação administrativa, mesmo que advinda de normas gerais e abstratas, decorre do 
poder de polícia propriamente dito.

12. De acordo com recente entendimento do STJ, devem ser consideradas as quatro atividades 
relativas ao poder de polícia: legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Assim, 
legislação e sanção constituem atividades típicas da Administração Pública e, portanto, 
indelegáveis. Consentimento e fiscalização, por outro lado, não realizam poder coercitivo e, 
por isso podem ser delegados. (STJ, REsp 817534 / MG)

13. A imposição coercitiva de deveres não pode ser exercida por terceiros que não sejam 
agentes públicos.

14. Como o poder de polícia da administração se funda no poder de império do Estado, o seu 
exercício não é passível de delegação a particulares, regra que, todavia, não se estende às 
denominadas atividades de apoio, para as quais é admitida a delegação.

15. No Código Tributário Nacional, é apresentada a definição legal de poder de polícia, cujo 
exercício constitui um dos fatos geradores da taxa.

16. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária, embora tratem de atividades 
diversas, enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado, uma vez que 
representam atividades de gestão de interesse público.

17. As licenças são atos vinculados por meio dos quais a administração pública, no exercício 
do poder de polícia, confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa 
atividade que só pode ser exercida de forma legítima mediante tal consentimento.

18. A licença é um meio de atuação do poder de polícia da administração pública e não pode 
ser negada se o requerente satisfizer os requisitos legais para a sua obtenção.
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19. A edição de normas pertinentes à prevenção de incêndios compete à esfera estadual, 
sendo o poder de polícia relativo ao cumprimento dessas normas desempenhado pelos 
estados, por meio da realização de vistorias, por exemplo.

20. Os atos de polícia administrativa estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, no que se 
refere à legalidade de sua edição e execução.

21. Para que a administração pública execute a demolição de uma construção irregular, não é 
necessária autorização judicial prévia, quando se trata de medida urgente.

22. A polícia administrativa se expressa ora por atos vinculados, ora por atos discricionários.

23. O objeto do poder de polícia administrativa é todo bem, direito ou atividade individual que 
possa afetar a coletividade ou pôr em risco a segurança nacional.

24. O poder de polícia da administração pública visa solucionar a tensão entre liberdade 
individual e defesa do interesse público.

25. No exercício do poder de polícia, pode a administração atuar tanto mediante a edição de 
atos normativos, de conteúdo abstrato, genérico e impessoal, quanto por intermédio de 
atos concretos, preordenados a determinados indivíduos.

26. Um agente de trânsito, ao realizar fiscalização em uma rua, verificou que determinado 
indivíduo estaria conduzindo um veículo em mau estado de conservação, comprometendo, 
assim, a segurança do trânsito e, consequentemente, a da população. Diante dessa situação, 
o agente de trânsito resolveu reter o veículo e multar o proprietário. Considerando essa 
situação hipotética, o poder da administração correspondente aos atos praticados pelo 
agente, e os atributos verificados nos atos administrativos que caracterizam a retenção do 
veículo e a aplicação de multa são chamados de poder de polícia, autoexecutoriedade e 
exigibilidade.

27. Uma forma de manifestação do poder de polícia ocorre quando a administração pública 
baixa ato normativo, disciplinando o uso de fogos de artifício.

28. Como atributo do poder de polícia, há a discricionariedade que, porém, esbarra nas 
limitações impostas pela norma.

29. As sanções impostas pela administração a servidores públicos ou a pessoas que se sujeitem 
à disciplina interna da administração derivam do poder disciplinar. Diversamente, as 
sanções aplicadas a pessoas que não se sujeitem à disciplina interna da administração 
decorrem do poder de polícia.

30. Servidor da vigilância sanitária que apreende, em estabelecimento comercial, produtos 
alimentícios fora do prazo de validade exerce poder de polícia.

31. Na comparação entre a polícia administrativa e a polícia judiciária, tem-se que a natureza 
preventiva e repressiva se aplica igualmente às duas.

32. São características do poder de polícia, entre outras, a natureza restritiva da atividade e a 
sua capacidade de limitar a liberdade e a propriedade, que são valores jurídicos distintos.

33. Consoante a doutrina majoritária, a atribuição do poder de polícia não pode ser delegada 
a particulares, sendo esse poder exclusivo do Estado e expressão do próprio ius imperii, ou 
seja, do poder de império, que é próprio e privativo do poder público.

34. A polícia administrativa atua sobre bens, direitos ou atividades, enquanto a polícia judiciária 
atua sobre pessoas.
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35. O ato administrativo decorrente do exercício do poder de polícia é autoexecutório 
porque dotado de força coercitiva, razão pela qual a doutrina aponta ser a coercibilidade 
indissociável da autoexecutoriedade no ato decorrente do poder de polícia.

36. O poder de polícia, que decorre da discricionariedade que caracteriza a administração 
pública, é limitado pelo princípio da razoabilidade ou proporcionalidade.

37. É possível a existência de poder de polícia delegado, no entanto, é amplamente aceita na 
doutrina a vedação da delegação do poder de polícia à iniciativa privada.

38. O atributo da exigibilidade, presente no exercício do poder de polícia, ocorre quando a 
administração pública se vale de meios indiretos de coação para que o particular exerça 
seu direito individual em benefício do interesse público, tal como a não concessão de 
licenciamento do veículo enquanto não forem pagas as multas de trânsito.

39. O conjunto de atos normativos e concretos da administração pública com o objetivo de 
impedir ou paralisar atividades privadas contrárias ao interesse público corresponde ao 
poder polícia.

40. Não é obrigatória a obtenção prévia de autorização judicial para a demolição de edificação 
irregular.

41. O exercício do poder de polícia não pode ser delegado a entidade privada.

42. As sanções de natureza administrativa, decorrentes do exercício do poder de polícia, 
somente encontram legitimidade quando o ato praticado pelo administrado estiver 
previamente definido pela lei como infração administrativa.

43. A fiscalização realizada em locais proibidos para menores retrata o exercício de polícia 
administrativa.

44. Ainda que não lhe seja permitido delegar o poder de polícia a particulares, em determinadas 
situações, faculta-se ao Estado a possibilidade de, mediante contrato celebrado, atribuir a 
pessoas da iniciativa privada o exercício do poder de polícia fiscalizatório para constatação 
de infrações administrativas estipuladas pelo próprio Estado.

45. As medidas de polícia administrativa são frequentemente autoexecutórias, podendo 
a administração pôr suas decisões em execução por si mesma, sem precisar recorrer 
previamente ao Poder Judiciário.

46. A licença é um ato administrativo que revela o caráter preventivo da atuação da 
administração no exercício do poder de polícia.

47. Atos administrativos decorrentes do poder de polícia gozam, em regra, do atributo da 
autoexecutoriedade, haja vista a administração não depender da intervenção do Poder 
Judiciário para torná-los efetivos. Entretanto, alguns desses atos importam exceção à regra, 
como, por exemplo, no caso de se impor ao administrado que este construa uma calçada. A 
exceção ocorre porque tal atributo se desdobra em dois, exigibilidade e executoriedade, e, 
nesse caso, falta a executoriedade.

48. A sanção administrativa é consectário do poder de polícia regulado por normas 
administrativas.
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Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – 
Assinale a opção correta. 

a) Não há dispositivo constitucional 
expresso que permita o Congresso 
Nacional sustar atos normativos do 
Poder Executivo que exorbitem do 
Poder Regulamentar. 

b) Não há Poder Hierárquico no âmbito do 
Poder Judiciário. 

c) Prescreve em dez anos a ação punitiva 
da Administração Pública Federal, 
direta e indireta, no exercício do Poder 
de Polícia, objetivando apurar infração 
à legislação em vigor, contados da data 
da prática do ato ou, no caso de infração 
permanente ou continuada, do dia em 
que tiver cessado. 

d) Há Poder Disciplinar na esfera do 
Ministério Público. 

e) Todos os atos relacionados com o 
Poder de Polícia podem ser delegados a 
particulares. 

2. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Assinale a opção que contempla 
três atributos do poder de polícia.

a) Discricionariedade, autoexecutoriedade 
e coercibilidade.

b) Vinculação, coercibilidade e 
delegabilidade.

c) Razoabilidade, proporcionalidade e 
legalidade.

d) Hierarquia, discricionariedade e 
delegabilidade.

e) Coercibilidade, hierarquia e vinculação.

3. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – A Coluna I abaixo traz exemplos 
de atos punitivos da Administração 
enquanto que na Coluna II encontram-se os 
fundamentos de sua prática. Correlacione 

as colunas para, ao final, assinalar a opção 
que contenha a sequência correta.

a) 1 / 1 / 2 / 2
b) 2 / 1 / 2 / 2
c) 1 / 2 / 2 / 1
d) 1 / 2 / 2 / 2
e) 2 / 2 / 1 / 2

4. ESAF – 2012 – MDIC – Analista de Comércio 
Exterior – Correlacione as colunas I e II, 
distinguindo as polícias administrativa e 
judiciária. Ao final, assinale a opção que 
contenha a sequência correta para a coluna 
II.

a) 1, 1, 2, 1, 2 
b) 2, 2, 1, 1, 1 
c) 1, 2, 1, 2, 1 
d) 2, 1, 2, 2, 1 
e) 1, 2, 2, 1, 1 
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5. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas – 
Em relação aos Poderes da Administração, 
assinale a opção incorreta.

a) Apesar do nome que lhes é outorgado, 
os Poderes da Administração 
não podem ser compreendidos 
singularmente como instrumentos 
de uso facultativo e, por isso, parte 
da doutrina os qualifica de "deveres-
poderes". 

b) O Poder de Polícia possui um conceito 
amplo e um conceito estrito, sendo que 
o sentido amplo abrange inclusive atos 
legislativos abstratos. 

c) O Poder Hierárquico não é restrito 
apenas ao Poder Executivo. 

d) O exercício do Poder Disciplinar é o 
fundamento para aplicação de sanções 
a particulares, inclusive àqueles que 
não possuem qualquer vínculo com a 
Administração. 

e) Poder Regulamentar configura a 
atribuição conferida à Administração 
de editar atos normativos secundários 
com a finalidade de complementar a lei, 
possibilitando a sua eficácia. 

6. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de Fazenda 
– Sobre o Poder de Polícia, assinale a opção 
correta.

a) A Administração poderá implantar 
preço público em razão do exercício do 
Poder de Polícia. 

b) Todas as pessoas federativas (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) 
possuem, em tese, atribuição para 
exercer o Poder de Polícia, a ser 
realizado, entretanto, nos limites das 
suas respectivas competências. 

c) Todos os atos de Poder de Polícia 
autorizam a imediata execução pela 
Administração, sem necessidade de 
autorização de outro Poder, em face do 
atributo da auto-executoriedade. 

d) Inexiste, no Ordenamento Jurídico 
Pátrio, conceito expresso de Poder de 
Polícia. 

e) Não há distinção entre Polícia 
Administrativa e Polícia Judiciária. 

7. ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – Ao exercer o poder de polícia, 
o agente público percorre determinado 
ciclo até a aplicação da sanção, também 
chamado ciclo de polícia. Identifique, 
entre as opções abaixo, a fase que pode ou 
não estar presente na atuação da polícia 
administrativa. 

a) Ordem de polícia. 
b) Consentimento de polícia. 
c) Sanção de polícia. 
d) Fiscalização de polícia. 
e) Aplicação da pena criminal. 

8. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – São elementos 
nucleares do poder discricionário da 
administração pública, passíveis de 
valoração pelo agente público: 

a) a conveniência e a oportunidade. 
b) a forma e a competência. 
c) o sujeito e a finalidade. 
d) a competência e o mérito. 
e) a finalidade e a forma. 

9. ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – O poder 
hierárquico e o poder disciplinar, pela sua 
natureza, guardam entre si alguns pontos 
característicos comuns, que os diferenciam 
do poder de polícia, eis que:

a) a discricionariedade predominante 
nos dois primeiros fica ausente neste 
último, no qual predomina o poder 
vinculante. 

b) entre os dois primeiros pode haver 
implicações onerosas de ordem 
tributária, o que não pode decorrer 
deste último. 

c) o poder regulamentar predomina nas 
relações entre os dois primeiros, mas 
não é exercido neste último. 
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d) os dois primeiros se inter-relacionam, 
no âmbito interno da Administração, 
enquanto este último alcança terceiros, 
fora de sua estrutura funcional. 

e) não existe interdependência funcional 
entre os dois primeiros, a qual é 
necessária neste último, quanto a quem 
o exerce e quem por ele é exercido. 

10. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico 
Administrativo – Não se pode enumerar 
como poder da Administração: 

a) poder normativo. 
b) poder de polícia. 
c) poder hierárquico. 
d) poder independente. 
e) poder disciplinar. 

11. ESAF – 2008 – Prefeitura de Natal – RN – Au-
ditor do Tesouro Municipal – Marque a op-
ção incorreta, quanto aos Poderes Adminis-
trativos. 

a) O poder regulamentar ou normativo é 
uma das formas pelas quais se expressa 
a função normativa do Poder Executivo. 

b) A Administração Pública, no uso do 
Poder disciplinar, apura infrações e 
aplica penalidades não só aos servidores 
públicos como às demais pessoas 
sujeitas à disciplina administrativa. 

c) A Administração Pública não pode, ao 
fazer uso do Poder de Polícia, restringir 
os direitos individuais dos cidadãos, sob 
pena de infringir a Constituição Federal. 

d) A organização administrativa é baseada 
em dois pressupostos fundamentais: 
a distribuição de competências e a 
hierarquia. 

e) O Poder de Polícia tanto pode ser 
discricionário como vinculado. 

12. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Tratando-se do poder de polícia 
administrativa, assinale a afirmativa falsa. 

a) Decorre de uma limitação aos direitos 
de cada cidadão. 

b) Caracteriza-se, fundamentalmente, 
como uma obrigação de não-fazer. 

c) Assim como a polícia judiciária, a 
polícia administrativa também pode ser 
repressiva. 

d) O ato de polícia administrativa provém 
privativamente de autoridade pública. 

e) Distingue-se da servidão administrativa, 
por não se caracterizar como um dever 
de suportar. 

13. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Considerando-se 
os poderes administrativos, relacione cada 
poder com o respectivo ato administrativo e 
aponte a ordem correta. 

1 poder vinculado 

2 poder de polícia 

3 poder hierárquico 

4 poder regulamentar 

5 poder disciplinar 

( ) decreto estadual sobre transporte 
intermunicipal 

( ) alvará para construção de imóvel 
comercial 

( ) aplicação de penalidade administrativa 
a servidor 

( ) avocação de competência por 
autoridade superior 

( ) apreensão de mercadoria ilegal na 
alfândega

a) 3/2/5/4/1 
b) 1/2/3/5/4 
c) 4/1/5/3/2 
d) 2/5/4/1/3 
e) 4/1/2/3/5 

14. ESAF – 2005 – SET-RN – Auditor Fiscal do 
Tesouro Estadual – A autoridade adminis-
trativa, que no exercício da sua competên-
cia funcional, cassa a autorização dada a um 
administrado, a qual era necessária, para 
legitimar determinada atividade por ele 
desempenhada, pratica ato compreendido, 
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especificamente, nos seus poderes discri-
cionários, hierárquico e de polícia.

Está incorreta esta assertiva, porque 

a) a cassação de autorização é ato 
necessariamente vinculado. 

b) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, propriamente, com o exercício 
do poder hierárquico. 

c) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício do poder 
discricionário.

d) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício do poder de 
polícia. 

e) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício dos poderes 
discricionários e de polícia. 

15. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – O mérito administrativo, na 
atuação do administrador público, cujo 
controle jurisdicional sofre restrições, 
condiz em particular com o exercício regular 
do seu poder 

a) disciplinar 
b) hierárquico 
c) de polícia 
d) discricionário 
e) vinculado 

16. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle -Uma determinada autoridade 
administrativa, de um certo setor de 
fiscalização do Estado, ao verificar que 
o seu subordinado havia sido tolerante 
com o administrado incurso em infração 
regulamentar, da sua área de atuação 
funcional, resolveu avocar o caso e 
agravar a penalidade aplicada, no uso 
da sua competência legal, tem este seu 
rocedimento enquadrado no regular 
exercício dos seus poderes:

a) disciplinar e vinculado 
b) discricionário e regulamentar 
c) hierárquico e de polícia 
d) regulamentar e discricionário 
e) vinculado e discricionário 

4. TEORIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 

Conforme o conceito puro adotado pelo Direito Civil, os acontecimentos podem ser divididos 
em Ato ou Fato.

Ato: é a conduta imputada ao homem;

Fato: são acontecimentos que independem do homem ou que dele dependem apenas 
indiretamente.

Quando o Fato ocorrido corresponder à descrição contida na norma legal (lei em sentido 
amplo), ele é chamado de Fato Jurídico, pois produzirá os efeitos previstos na lei. Quando o 
fato produzir efeitos jurídicos no campo administrativo será chamado de Fato Administrativo. 
Exemplo: o falecimento de um servidor público, que causará a vacância do cargo.

Gabarito: 1. D 2. A 3. C 4. D 5. D 6. B 7. B 8. A 9. D 10. D 11. C 12. A 13. C 14. B 15. D 16. C
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Se o fato não produzir qualquer efeito no campo do administrativo será chamado então de Fato 
da Administração.

Conclusão: Fato Administrativo ≠ Fato da Administração.

De forma semelhante iremos desdobrar os conceitos do Ato, pois no Brasil a administração 
manifesta-se nos três poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo). Pode-se dizer, em sentido 
amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é um Ato da Administração.

Exemplos de Ato da Administração:

a) Doação, permuta, compra e venda e locações pela administração, mesmo que sejam atos 
de direito privado;

b) Demolição de casa, apreensão de mercadorias, realização de serviço, limpeza de ruas, pois 
são classificados como atos materiais;

c) Atestados, certidões, pareceres, pois são atos de opinião, conhecimento, juízo ou valor;

d) Os atos políticos, que estão disciplinados no regime jurídico constitucional;

e) Os contratos;

f) Os decretos, portarias, resoluções, regimentos, de efeitos gerais e abstratos chamados de 
atos normativos;

g) Os atos administrativos propriamente ditos.

De forma mais restrita, Di Pietro conceitua Ato administrativo como uma declaração do Estado 
ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob 
regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário.

CRITÉRIOS PARA DEFINIR O ATO ADMINISTRATIVO

Critério Subjetivo, 
Orgânico ou Formal

Ato administrativo é o que ditam os órgãos administrativos; ficam 
excluídos os atos provenientes dos órgãos legislativo e judicial, ainda 
que tenham a mesma natureza daqueles; e ficam incluídos todos os 
atos da Administração, pelo só fato de serem emanados de órgãos 
administrativos, como os atos normativos do Executivo, os atos 
materiais, os atos enunciativos, os contratos.

Critério Objetivo, 
Funcional ou Material

Ato administrativo é somente aquele praticado no exercício 
concreto da função administrativa, seja ele editado pelos órgãos 
administrativos ou pelos órgãos judiciais e legislativos. Esse critério 
parte da divisão de funções do Estado: a legislativa, a judicial e a 
administrativa. Embora haja três Poderes, a distribuição das funções 
entre eles não é rígida; cada qual exerce predominantemente uma 
função que lhe é própria, mas, paralelamente, desempenha algumas 
atribuições dos outros Poderes.
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ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

José dos Santos Carvalho Filho conceitua o ato administrativo como “a exteriorização da 
vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, 
sob regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao 
interesse público”. 

Atributos do Ato Administrativo representam então as qualidades e os adjetivos dessa 
exteriorização de vontade, que serão divididas em Presunção de Legitimidade, Imperatividade, 
Autoexecutoriedade e Tipicidade.

1. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE

Esse atributo presume que o ato administrativo origina-se em conformidade com a lei, ou seja, 
com observância às regras estabelecidas nas normas legais, que vão determinar sua emissão.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, “é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem 
verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma 
presunção “juris tantum” de legitimidade; salvo expressa disposição legal, dita presunção 
só existe até serem questionados em juízo. Esta, sim, é uma característica comum aos atos 
administrativos em geral; as subsequentes referidas não se aplicam aos atos ampliativos”. 

Já José dos Santos Carvalho Filho explica que “essa característica não depende de lei expressa, 
mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante 
da Estrutura do Estado”.

Por fim, Maria Sylvia Zanella di Pietro, ensina que “a presunção de legitimidade diz respeito 
à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presume-se, até prova em 
contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância na lei. A presunção de 
veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros 
os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, 
declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública”.

Podemos concluir da seguinte forma: Presunção de Legitimidade = Legalidade + 
Veracidade do ato.

2. IMPERATIVIDADE

É a possibilidade de a Administração impor obrigações unilaterais a terceiros. Segundo Celso 
Antônio Bandeira de Mello “é a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a 
terceiros, independentemente de sua concordância”. Isto quer dizer que, mesmo contrariando 
interesses privados, a Administração impõe o cumprimento de uma obrigação visando atender 
ao princípio da supremacia do interesse público.
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Maria Sylvia Zanella di Pietro define “a imperatividade é uma das características que distingue 
o ato administrativo do ato de direito privado, este último não cria qualquer obrigação para 
terceiros sem a sua concordância”.

Portanto, a imperatividade só existe nos casos que imponham obrigações. Contudo, há 
atos onde a imperatividade não existe. Essa exceção ocorre nos direitos solicitados pelos 
administrados, como licenças, permissões, autorizações; e nos atos enunciativos, como 
pareceres, certidões, atestados.

3. AUTOEXECUTORIEDADE

Característica peculiar onde a Administração após a prática do ato, executa e atinge seu 
objetivo, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Nas palavras de José dos 
Santos Carvalho Filho, “a autoexecutoriedade tem como fundamento jurídico a necessidade 
de salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público, o que não ocorreria se a cada 
momento tivesse que submeter suas decisões ao crivo do Judiciário. Além do mais, nada 
justificaria tal submissão, uma vez que assim como o Judiciário tem a seu cargo uma das 
funções estatais – a função jurisdicional – , a Administração também tem a incumbência de 
exercer função estatal – a função administrativa”.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que a “a Administração pode autoexecutar as suas 
decisões, com meios coercitivos próprios, sem necessidade de intervenção do poder judiciário”. 
Contudo, faz uma diferenciação entre exigibilidade e executoriedade, vejamos:

a) Exigibilidade: a administração toma decisões executórias criando obrigações para o 
particular sem a necessidade de ir preliminarmente a juízo;

b) Executoriedade: privilégio da ação de oficio que permite à administração executar 
diretamente a sua decisão pelo uso da força. 

 Sendo assim, na exigibilidade são utilizados meios indiretos de coerção, definidos em lei, como 
as sanções punitivas, tipo multas, em caso de descumprimento à obrigação decorrente do ato; 
e na executoriedade, onde há o emprego de meios diretos de coerção, podendo se valer até do 
uso da força, se houver a necessidade de prevalência do interesse coletivo diante de situação 
emergente, onde há o risco à saúde e à segurança, ou nos casos previstos em lei.

Nesse mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello enfatiza que “a executoriedade não se 
confunde com a exigibilidade”. Há atos que possuem exigibilidade e não tem executoriedade. 
Nesse caso, a Administração pode intimar o administrado a realizar uma construção de calçada 
em frente à casa. A obrigação é exigível, mas não executável, porque não caberia o uso direto 
da coerção, da força inclusive, para o cumprimento do ato. Na situação da construção, se não 
cumprida, pode resultar em uma penalidade, como multa, ao administrado, sem a necessidade 
do reconhecimento do Judiciário ao direito da Administração penalizar tal descumprimento. 

4. TIPICIDADE

Conceitua Maria Sylvia Zanella Di Pietro “é o atributo pelo qual o ato administrativo deve 
corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a produzir determinados 
resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar existe um ato definido 
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em lei”. Assim, esse atributo assegura aos administrados que a Administração não praticará 
atos inominados (sem previsão legal), portanto, todos os seus atos atendem ao princípio da 
legalidade, ou seja, estão definidos em lei. 

Importante salientar que o atributo da tipicidade só existe com relação aos atos unilaterais. 
Não existe nos contratos porque não imposição de vontade da administração, visto que 
depende da aceitação do particular.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal – É incorreto afirmar, 
quanto ao regime do ato administrativo:

a) a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei.
b) a auto-executoriedade é a possibilidade de o ato ser posto em execução pela própria 

Administração Pública.
c) a discricionariedade configura a completa liberdade de atuação do agente público na 

prática do ato administrativo.
d) a imperatividade é a capacidade do ato de se impor a terceiros independente de sua 

concordância.
e) o motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para a prática do 

ato administrativo.

2. ESAF – 2012 – MI – Nível Superior – Conhecimentos Gerais – Os atos administrativos, uma 
vez expedidos e independentemente de expressa previsão legal, apresentarão sempre o(s) 
seguinte(s) atributo(s):

a) presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. 
b) presunção de legitimidade e veracidade, bem assim autoexecutoriedade. 
c) autoexecutoriedade, apenas. 
d) imperatividade e autoexecutoriedade, apenas. 
e) presunção de legitimidade e veracidade, apenas. 

ELEMENTOS OU REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Alguns autores ao tratar deste assunto utilizam o termo requisitos, elementos, pressupostos, 
condições de validade, componentes, partes integrantes, independente da denominação são 
essenciais para a validade do ato e para a produção de seus efeitos.

Hely Lopes Meirelles menciona como sendo cinco os requisitos necessários à formação do ato: 
competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

É importantíssimo salientar que a Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65), enumera no seu artigo 
2º, os seguintes elementos: competência, forma, objeto, motivo e finalidade, conceituando-
os no parágrafo único do mesmo artigo.

Gabarito: 1. C 2. E
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Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos 
casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes 
normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do 
agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de 
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, 
regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se 
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado 
obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele 
previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, procurou denomina-los como elementos do ato administrativo, 
utilizando os cincos contidos no artigo 2º da Lei 4.717/65, porém em relação ao elemento 
competência procurou utilizar o termo Sujeito, alegando que “a competência é apenas um dos 
atributos que ele deve ter para validade do ato; além de competente, deve ser capaz, nos termos 
do Código Civil Desta forma, para ela são apenas cinco os elementos do ato administrativo: 
sujeito, objeto, a forma, o motivo e a finalidade.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br644

1. COMPETÊNCIA

Competência nada mais é de um poder-dever legal atribuído a alguém para à prática de um ato 
administrativo, sendo a competência a condição primeira de sua validade.

Agente competente significa o representante do poder público a quem o texto legal confere 
atribuições que o habilitam a editar determinados atos administrativos. No direito público, as 
atribuições de cada órgão ou autoridade recebem o nome de competência.

A distribuição de competência do agente se efetua com base em vários critérios:

a) Em razão da Matéria: incluídas entre suas atribuições, levando-se em conta o grau 
hierárquico e possível delegação (competência “ratione materiae”); 

b) Em razão do território: em que as funções são desempenhadas (competência “ratione 
loci”), de muita relevância num Estado federal; 

c) Em razão do tempo: para o exercício das atribuições, com início a partir da investidura 
legal e término na data da demissão, exoneração, término de mandato, falecimento, 
aposentadoria, revogação da delegação etc. (competência “ratione temporis”).

d) Em razão do fracionamento: a competência pode ser distribuída por órgãos diversos, 
quando se trata de procedimento ou de atos complexos, com a participação de vários 
órgãos ou agentes.

Para Di Pietro “sujeito é aquele a quem a lei atribui competência para a prática do ato”, sendo 
que no direito civil o sujeito precisa ter capacidade, e no direito administrativo, além da 
capacidade o sujeito precisa ter competência. 

Portanto, competência é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes, 
fixadas pela lei.

Conclusão: a competência não é presumida, pois é sempre legal, vez que nasce da lei 
em sentido amplo.

2. FINALIDADE

A finalidade nada mais é do que o interesse público a atingir = resultado, independente se o 
ato seja discricionário ou vinculado, porque o direito positivo não admite ato administrativo 
sem finalidade pública ou desviado de sua finalidade específica. Sendo assim, a finalidade é o 
efeito mediato.

Para Di Pietro, pode-se falar em fim ou finalidade em dois sentidos diferentes:

a) Em sentido amplo: a finalidade sempre corresponde à consecução de um resultado 
de interesse público; nesse sentido, se diz que o ato administrativo tem que ter sempre 
finalidade pública;



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 645

b) Em sentido restrito: finalidade é o resultado específico que cada ato deve produzir, 
conforme definido na lei; nesse sentido, se diz que a finalidade do ato administrativo é 
sempre a que decorre explícita ou implicitamente da lei.

3. FORMA

Segundo Hely Lopes Meirelles, “a inexistência da forma induz a inexistência do ato 
administrativo”. A forma nada mais é do que a exteriorização do ato administrativo, o qual 
constitui requisito vinculado e imprescindível à sua perfeição. 

Como regra, os atos administrativos são escritos, porém há casos em que se admite atos 
administrativos verbais ou mesmo por sinais convencionais, entretanto são raramente 
utilizados.

Hely Lopes Meirelles, também diferencia a forma do ato administrativo com o procedimento 
administrativo:

A doutrina divide a forma em duas concepções:

a) Uma concepção restrita: que considera forma como a exteriorização do ato, ou seja, o 
modo pelo qual a declaração se exterioriza; nesse sentido, fala-se que o ato pode ter a 
forma escrita ou verbal, de decreto, portaria, resolução etc.;

b) Uma concepção ampla: que inclui no conceito de forma, não só a exteriorização do ato, 
mas também todas as formalidades que devem ser observadas durante o processo de 
formação da vontade da Administração, e até os requisitos concernentes à publicidade do 
ato.

Segundo Di Pietro, na concepção restrita de forma, “considera-se cada ato isoladamente, e na 
concepção ampla, considera-se o ato dentro de um procedimento. Procedimento nada mais é 
do que uma sucessão de atos administrativos.

4. MOTIVO

Segundo Hely Lopes Meirelles, “motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que 
determina ou autoriza a realização do ato administrativo”.

Di Pietro, conceitua motivo como “pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento 
ao ato administrativo”. 

a) Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. 

b) Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de 
circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o 
ato.

Segundo a autora, motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, 
de que os pressupostos de fato realmente existiram. Conclui que a motivação é necessária 
tanto para os atos discricionários, quanto para os atos vinculados, para garantir a legalidade do 
ato administrativo.
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Conclusão 1: motivo é a causa ou situação que termina a atuação do Estado; 
Motivação é a exposição dos motivos.

Conclusão 2: motivo é elemento ou requisito do ato; motivação NÃO é elemento ou 
requisito do ato.

Vinculado com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes em consonância com a qual a 
validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se 
inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a Administração 
motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem 
verdadeiros.

Veja julgamento recente do STJ sobre o tema:

Há direito líquido e certo ao apostilamento no cargo público quando a Administração Pública 
impõe ao servidor empossado por força de decisão liminar a necessidade de desistência 
da ação judicial como condição para o apostilamento e, na sequência, indefere o pleito 
justamente em razão da falta de decisão judicial favorável ao agente. O ato administrativo de 
apostilamento é vinculado, não cabendo ao agente público indeferi-lo se satisfeitos os seus 
requisitos. O administrador está vinculado aos motivos postos como fundamento para 
a prática do ato administrativo, seja vinculado seja discricionário, configurando vício de 
legalidade – justificando o controle do Poder Judiciário – se forem inexistentes ou inverídicos, 
bem como se faltar adequação lógica entre as razões expostas e o resultado alcançado, em 
atenção à teoria dos motivos determinantes. Assim, um comportamento da Administração 
que gera legítima expectativa no servidor ou no jurisdicionado não pode ser depois utilizado 
exatamente para cassar esse direito, pois seria, no mínimo, prestigiar a torpeza, ofendendo, 
assim, aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, corolários do princípio da moralidade. 
(STJ. MS 13.948-DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/9/2012)

Para finalizar, cabe ressaltar a disposição legal sobre o tema previsto na Lei nº 9.784/99 (Regula 
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal).

DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V – decidam recursos administrativos;

VI – decorram de reexame de ofício;

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, 
laudos, propostas e relatórios oficiais;
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VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que 
reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos 
interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará 
da respectiva ata ou de termo escrito.

5. OBJETO

Segundo Hely Lopes Meirelles, “todo ato administrativo tem por objeto a criação, modificação 
ou comprovação de situações jurídicas concernentes a pessoas, coisas ou atividades sujeitas à 
ação do Poder Público”.

Di Pietro, “objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato produz”. Conclui ainda, 
que ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, desta forma, o objeto deve ser lícito, 
possível, certo e por fim moral. 

Conclusão: o objeto é aquilo sobre o que o conteúdo dispõe.

ATENÇÃO: 

 • O MÉRITO do ato administrativo está nos elementos MOTIVO e OBJETO, pois são 
discricionário.

 • Os elementos da Competência, Forma e Finalidade são sempre VINCULADOS.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – Assinale a opção em que não consta requisito de 
validade (ou elemento) do ato administrativo. 

a) Competência. 
b) Objeto. 
c) Executoriedade. 
d) Motivo. 
e) Finalidade. 
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2. ESAF – 2010 – CVM – Analista de TIC – 
Infraestrutura – Sobre os elementos do ato 
administrativo, assinale a opção correta.

a) O objeto do ato administrativo, além de 
não poder contrariar a lei, deve ter com 
ela (a lei) relação de subsunção. 

b) Objeto, forma e motivação são 
elementos do ato administrativo. 

c) A forma do ato administrativo sempre 
está prescrita em lei. 

d) Objeto e conteúdo são dois elementos 
distintos do ato administrativo. 

e) Não há elementos vinculados no ato 
administrativo discricionário. 

3. ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – Relativamente à vinculação 
e à discricionariedade da atuação 
administrativa, assinale a opção que 
contenha elementos do ato administrativo 
que são sempre vinculados.

a) Competência e objeto. 
b) Finalidade e motivo. 
c) Competência e finalidade. 
d) Finalidade e objeto. 
e) Motivo e objeto. 

4. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – O 
chamado mérito administrativo costuma ser 
relacionado ao(s) seguinte(s) elemento(s) 
do ato administrativo: 

a) finalidade e objeto. 
b) finalidade e motivo. 
c) motivo e objeto. 
d) finalidade, apenas. 
e) motivo, apenas. 

,

5. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Quanto à 
competência para a prática dos atos 
administrativos, assinale a assertiva 
incorreta.

a) Não se presume a competência 
administrativa para a prática de 
qualquer ato, necessária previsão 
normativa expressa. 

b) A definição da competência decorre 
de critérios em razão da matéria, da 
hierarquia e do lugar, entre outros. 

c) A competência é, em regra, inderrogável 
e improrrogável. 

d) Admite-se, excepcionalmente, a 
avocação e a delegação de competência 
administrativa pela autoridade superior 
competente, nos limites definidos em 
lei. 

e) Com o ato de delegação, a competência 
para a prática do ato administrativo 
deixa de pertencer à autoridade 
delegante em favor da autoridade 
delegada. 

6. ESAF – 2004 – MPU – Analista – Um dos 
elementos essenciais à validade, dos atos 
administrativos, é a motivação, que consiste 
na indicação dos seus pressupostos fáticos 
e jurídicos, o que porém e preterível, 
naqueles que:

a) importem anulação ou revogação de 
outro anterior. 

b) dispensem ou declarem inexigível 
licitação. 

c) apliquem jurisprudência indicada em 
parecer adotado. 

d) importem ou agravem encargos ou 
sanções. 

e) neguem, limitem ou afetem direitos. 

Gabarito: 1. C 2. A 3. C 4. C 5. E 6. C
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ATO DISCRICIONÁRIO E ATO VINCULADO

Administração Pública ora atua com certa margem de liberdade ora atua sem liberdade 
alguma, pois a lei não deixa ao administrador qualquer possibilidade de apreciação subjetiva 
na edição do ato administrativo, regulando integralmente todos os elementos ou requisitos do 
ato administrativo: sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade. Nessa situação, o ato praticado 
é vinculado ou regrado. 

Por outro lado, algumas vezes a lei concede ao administrador liberdade de atuação, 
conferindo-lhe o poder-dever de analisar a situação concreta e de escolher, segundo critério 
de conveniência e oportunidade, uma dentre as opções legais. Nesse caso, ocorrerá a atuação 
discricionária da Administração. Mas a discricionariedade é limitada ao elemento motivo e 
objeto, já que com referência à competência, à forma e à finalidade, a lei impõe limitações.

ATENÇÃO: 

 • O MÉRITO do ato administrativo está nos elementos MOTIVO e OBJETO, pois são 
discricionário.

 • Os elementos da Competência, Forma e Finalidade são sempre VINCULADOS.

CLASSIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

A classificação dos atos administrativos não é pacífica entre os doutrinadores. Porém, vamos 
apresentar uma classificação mais usual e aceita em concursos, vejamos: 

QUANTO A SEUS DESTINATÁRIOS:

ATOS GERAIS São os atos normativos, que se destinam a todas as pessoas numa mesma 
situação.

ATOS INDIVIDUAIS São os destinados a pessoa ou pessoas determinadas. Ex: nomeação de 
servidor.

QUANTO AO SEU ALCANCE

INTERNOS
Os atos que só produzem efeitos no interior das repartições administrativas. 
Nesse caso, tanto os atos internos, quanto os atos externos, podem ser gerais 
ou individuais. 

EXTERNOS
São os atos que produzem efeitos para além do interior das repartições 
administrativas. Os atos de efeitos externos dependem de publicação em 
órgão oficial para que tenham vigência e efeito contra todos.
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QUANTO AO SEU OBJETO

ATOS DE IMPÉRIO
Caracterizam-se por sua imposição coativa aos administrados, sendo 
informado por prerrogativas concedidas à Administração Pública em relação 
aos administrados, sob um regime jurídico derrogatório do direito comum. 

ATOS DE GESTÃO
São os praticados pela Administração Pública sem as prerrogativas de 
autoridade, visando gerir seus bens e serviços. Alguns autores ainda incluem 
nesta categoria os atos negociais com os administrados. 

ATOS DE 
EXPEDIENTE

São os destinados a conferir andamento aos processos e papéis nas repartições 
públicas, sem qualquer conteúdo decisório.

QUANTO AO SEU REGRAMENTO

VINCULADOS

Possuem todos seus elementos determinados em lei, não existindo 
possibilidade de apreciação por parte do administrador quanto à oportunidade 
ou à conveniência. Cabe ao administrador apenas a verificação da existência 
de todos os elementos expressos em lei para a prática do ato. Caso todos 
os elementos estejam presentes, o administrador é obrigado a praticar o ato 
administrativo; caso contrário, ele estará proibido da prática do ato.

DISCRICIONÁRIOS

O administrador pode decidir sobre o motivo e sobre o objeto do ato, 
devendo pautar suas escolhas de acordo com as razões de oportunidade e 
conveniência. A discricionariedade é sempre concedida por lei e deve sempre 
estar em acordo com o princípio da finalidade pública. O poder judiciário não 
pode avaliar as razões de conveniência e oportunidade (mérito), apenas a 
legalidade, a competência e a forma (exteriorização) do ato.

QUANTO À FORMAÇÃO DOS ATOS

SIMPLES
São os atos que decorrem da manifestação de um só órgão, seja unitário 
ou colegiado. Exemplo: desapropriação de bem imóvel pelo Presidente da 
República; deliberação do Tribunal de Impostos e Taxas. 

COMPLEXOS
São os atos que decorrem da manifestação de pelo menos dois órgãos, 
unitários ou colegiados, cujas vontades formam um ato único. Exemplo: 
decreto do Presidente da República referendado pelo Ministro de Estado.

COMPOSTOS

São os atos que resultam da vontade de um órgão, mas dependente da 
manifestação prévia ou posterior por parte de outro órgão. Exemplo: a 
concessão de aposentadoria ao servidor em razão de invalidez depende de 
laudo técnico que ateste dita invalidez. Os atos que dependem de aprovação, 
visto, homologação, laudo técnico são atos compostos. 
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Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da Fazenda Nacional – Identifique, entre as assertivas abaixo, 
a que corresponda a um ato administrativo complexo, observada a concepção técnica usual de 
nossa doutrina pátria.

a) O ato cuja produção tenha se dado a partir tão só da manifestação de vontade de um órgão 
colegiado.

b) O que passa a existir com a manifestação de vontade de um órgão, dependente da 
manifestação de outro para que se confirme ou seja desconstituído.

c) Determinado ato que somente tenha existência a partir da manifestação necessária de três 
órgãos.

d) Um ato que, a despeito de existir a partir do momento em que exarado por um único órgão, 
somente poderá produzir efeitos com a posterior manifestação de outro órgão.

e) Aquele que, dada a sua complexidade, somente passa a existir a partir da manifestação de 
vontade de mais de um agente público de um mesmo órgão.

CLASSIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM ESPÉCIES
Maria Sylvia Zanella Di Pietro aponta a seguinte divisão: atos administrativos quanto ao 
conteúdo e quanto à forma de que se revestem. Quanto ao conteúdo, os atos administrativos 
podem ser negociais (autorização, licença, permissão e admissão), de controle (aprovação e 
homologação) e enunciativos (parecer e visto). Quanto à forma, destacam-se os seguintes atos: 
decreto, portaria, resolução, circular, despacho e alvará. 

ATOS ADMINISTRATIVOS QUANTO AO CONTEÚDO

AUTORIZAÇÃO

É ato unilateral, de cunho discricionário, mediante o qual a Administração 
Pública faculta ao administrado a prática de ato material ou o uso privativo de 
bem público, sendo, de regra, precário. Atende a um interesse do administrado. 
Ex: autorização para porte de arma.

LICENÇA
É ato unilateral, de cunho vinculado, mediante o qual a Administração Pública 
faculta ao administrado o exercício de uma atividade, desde que preenchidos os 
requisitos legais. Atende a um direito do administrado. Ex: licença para construir.

PERMISSÃO

Alguns doutrinadores ensinavam que o ato administrativo discricionário e 
precário, gratuito ou oneroso, mediante o qual a Administração Pública outorgava 
ao particular a execução de um serviço público ou a utilização privativa de bem 
público. Ex: permissão de serviço público de transporte e permissão de instalação 
de banca de jornal em calçadas. 
Mas, conforme a Constituição Federal (artigo 175, inciso I), a permissão de 
serviço público é um contrato. Nesse mesmo sentido, a Lei nº 8.987/95, que 
disciplina as concessões e permissões de serviço público, menciona a permissão 
como contrato de adesão. Portanto, não é mais possível designar a permissão 
de serviço público como ato administrativo unilateral, pois é um contrato de 
adesão.

Gabarito: 1. C
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ADMISSÃO

É o ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração Pública confere, a quem 
atende aos requisitos legais, a inclusão em estabelecimento governamental 
para a fruição de um serviço público. Ex: o ingresso de um estudante em 
estabelecimento oficial de ensino; a internação hospitalar em estabelecimento 
público de saúde.

ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROLE

APROVAÇÃO

É ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração Pública exerce 
o controle sobre um certo ato jurídico, manifestando-se prévia ou 
posteriormente à sua prática. Por ser discricionário, constitui condição de 
eficácia do ato.

HOMOLOGAÇÃO
É ato unilateral e vinculado pelo qual a Administração Pública exerce o 
controle de legalidade do ato administrativo a posteriori. Ex: homologação do 
procedimento licitatório pela autoridade competente.

ATOS ADMINISTRATIVOS ENUNCIATIVOS

PARECER

É o ato mediante o qual os órgãos consultivos emitem opiniões sobre assuntos 
técnicos ou jurídicos de sua competência. O parecer não é vinculativo para a 
autoridade Administrativa, a não ser que a lei estabeleça tal vinculação na 
hipótese em concreto. Veja o art. 42 da Lei 9.784/99:

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o 
parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze dias, salvo norma 
especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

§ 1º Se um PARECER OBRIGATÓRIO E VINCULANTE deixar de ser emitido 
no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva 
apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um PARECER OBRIGATÓRIO E NÃO VINCULANTE deixar de ser 
emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser 
decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se 
omitiu no atendimento.

VISTO
É ato unilateral de controle formal de outro ato jurídico, não implica 
concordância quanto ao seu conteúdo. Ex: visto do chefe imediato a pedido 
encaminhado por servidor à autoridade de superior instância.
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ATOS ADMINISTRATIVOS QUANTO À FORMA

DECRETO

É a forma pela qual se revestem os atos individuais ou gerais praticados pelos 
Chefes do Poder Executivo nas diversas esferas de governo (Presidente da 
República, Governadores e Prefeitos). Ex: decreto regulamentar (ato geral); 
decreto de nomeação (ato individual). 

RESOLUÇÃO E A 
PORTARIA

São formas pelas quais se revestem os atos gerais ou individuais praticados 
por outras autoridades, diversas dos Chefes do Executivo, complementando 
norma geral.

CIRCULAR Visa ao ordenamento do serviço, veiculando ordens escritas, internas e 
uniformes, das autoridades aos seus subordinados. 

DESPACHO

São as decisões proferidas pela autoridade administrativa em requerimentos 
e processos sujeitos à sua apreciação. Fala-se em despacho normativo 
sempre que uma decisão conferida a um caso concreto deva ser observada, 
por determinação da autoridade, para todos os outros casos idênticos.

ALVARÁ
É a forma pela qual se revestem a licença e a autorização para a prática de 
ato submetidos ao poder de polícia. Ex: alvará para porte de arma para pesca 
(autorização); alvará de licença para dirigir (licença).

Mas, segundo Hely Lopes Meirelles, podemos agrupar os atos administrativos em 5 cinco tipos:

ATOS 
NORMATIVOS

São aqueles que contém um comando geral do Executivo visando ao 
cumprimento de uma lei. Podem apresentar-se com a característica de 
generalidade e abstração (decreto geral que regulamenta uma lei), ou 
individualidade e concreção (decreto de nomeação de um servidor). 
Exemplos: regulamento, decreto, regimento e resolução.

ATOS 
ORDINATÓRIOS

São os que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta 
funcional de seus agentes. Emanam do poder hierárquico, isto é, podem ser 
expedidos por chefes de serviços aos seus subordinados. Logo, não obrigam 
aos particulares. Exemplos: instruções, avisos, ofícios, portarias, ordens de 
serviço ou memorandos, circulares.

ATOS NEGOCIAIS

São todos aqueles que contêm uma declaração de vontade da Administração 
apta a concretizar determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade 
ao particular, nas condições impostas ou consentidas pelo Poder Público. 
Exemplos: licença, autorização e permissão.

ATOS 
ENUNCIATIVOS

São todos aqueles em que a Administração se limita a certificar ou a atestar 
um fato, ou emitir uma opinião sobre determinado assunto, constantes de 
registros, processos e arquivos públicos, sendo sempre, por isso, vinculados 
quanto ao motivo e ao conteúdo. Exemplos: certidões, atestados e pareceres.

ATOS PUNITIVOS

São aqueles que contêm uma sanção imposta pela lei e aplicada pela 
Administração, visando a punir as infrações administrativas e condutas 
irregulares de servidores ou de particulares perante a Administração. 
Exemplos: multa administrativa, interdição administrativa, destruição de 
coisas e afastamento temporário de cargo ou função pública.
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Outra classificação importante para a prova:

QUANTO À VALIDADE

VÁLIDO
É o que atende a todos os requisitos legais: competência, finalidade, forma, 
motivo e objeto. Pode estar perfeito, pronto para produzir seus efeitos ou 
estar pendente de evento futuro.

NULO

É o que nasce com vício insanável, ou seja, um defeito que não pode ser 
corrigido. Não produz qualquer efeito entre as partes. No entanto, em face 
dos atributos dos atos administrativos, ele deve ser observado até que haja 
decisão, seja administrativa, seja judicial, declarando sua nulidade, que terá 
efeito retroativo, desde o início, entre as partes. Por outro lado, deverão ser 
respeitados os direitos de terceiros de boa-fé que tenham sido atingidos pelo 
ato nulo. Cite-se a nomeação de um candidato que não tenha nível superior 
para um cargo que o exija. A partir do reconhecimento do erro, o ato é 
anulado desde sua origem. Porém, as ações legais eventualmente praticadas 
por ele durante o período em que atuou permanecerão válidas.

ANULÁVEL

É o ato que contém defeitos, porém, que podem ser sanados, convalidados. 
Ressalte-se que, se mantido o defeito, o ato será nulo; se corrigido, poderá 
ser "salvo" e passar a válido. Atente-se que nem todos os defeitos são 
sanáveis, mas sim aqueles expressamente previstos em lei e analisados no 
item seguinte.

INEXISTENTE

É aquele que apenas aparenta ser um ato administrativo, manifestação de 
vontade da Administração Pública. São produzidos por alguém que se faz 
passar por agente público, sem sê-lo, ou que contém um objeto juridicamente 
impossível. Exemplo do primeiro caso é a multa emitida por falso policial; do 
segundo, a ordem para matar alguém.

QUANTO À EXECUTABILIDADE

PERFEITO
É aquele que completou seu processo de formação, estando apto a produzir 
seus efeitos. Perfeição não se confunde com validade. Esta é a adequação do 
ato à lei; a perfeição refere-se às etapas de sua formação.

IMPERFEITO
Não completou seu processo de formação, portanto, não está apto a produzir 
seus efeitos, faltando, por exemplo, a homologação, publicação, ou outro 
requisito apontado pela lei.

PENDENTE

Para produzir seus efeitos, sujeita-se a condição ou termo, mas já completou 
seu ciclo de formação, estando apenas aguardando o implemento desse 
acessório, por isso não se confunde com o imperfeito. Condição é evento 
futuro e incerto, como o casamento. Termo é evento futuro e certo, como 
uma data específica.

CONSUMADO
É o ato que já produziu todos os seus efeitos, nada mais havendo para 
realizar. Exemplifique-se com a exoneração ou a concessão de licença para 
doar sangue.
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Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da Fazenda Nacional – À luz da tradicional doutrina 
administrativista, é possível identificar, como espécie de ato administrativo, o chamado ato 
ordinatório, que tem, como um de seus exemplos,

a) os decretos regulamentares.
b) os alvarás.
c) as circulares.
d) as multas.
e) as homologações.

ANULAÇÃO E INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

Os atos administrativos podem ser acometidos de vícios ou defeitos capazes de afetar cada um 
de seus elementos: sujeito, objeto, forma, motivo e a finalidade, comprometendo a validade do 
ato ou de seus efeitos. Vamos analisar os vícios em cada elemento. Vejamos:

VÍCIOS RELATIVOS AO SUJEITO

a) OS VÍCIOS DE COMPETÊNCIA: acontece nos casos de usurpação de cargo ou função, função 
de fato e excesso de poder.

A usurpação de cargo ou função e a função de fato decorrem da falta de titulação do sujeito à 
prática do ato, ou seja, o agente não detém habilitação legal para exarar o ato administrativo, ou 
porque é usurpador de cargo ou função, ou porque exerce função administrativa aparentando 
ser titulado para tal (agente putativo). 

Exemplo: ocorre no caso do chefe substituto que exerceu funções além do prazo determinado. 
Nesse caso, o ato é válido pela aparência de legalidade que encerra, bem como para resguardar 
terceiros de boa-fé.

O excesso de poder verifica-se quando o agente público extrapola os limites de sua 
competência. O excesso de poder, ao lado do desvio de finalidade ou desvio de poder, são 
espécies do gênero abuso de poder.

Conclusão: Abuso de Poder pode ocorrer em duas situações: 

a) Por excesso de poder; 

b) Por desvio de finalidade ou desvio de poder.

Gabarito: 1. C
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Exemplo: a autoridade competente para aplicar penalidade de suspensão, impõe a de demissão, 
cuja competência para fazê-lo não lhe foi atribuída por lei. Lembre-se que a competência não 
se presume, pois resulta da lei. Veja o art. 143 da Lei nº 8.112/90.

Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I – pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos 
Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, 
órgão, ou entidade;

II – pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas 
mencionadas no inciso anterior   quando se tratar de suspensão superior a 30 (trinta) dias; 

III – pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou 
regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

IV – pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em 
comissão. 

Os vícios de capacidade referem-se ao impedimento e à suspeição. O impedimento gera uma 
presunção absoluta de incapacidade, enquanto que a suspeição acarreta apenas presunção 
relativa de incapacidade. Veja os art. 18, 19 e 20, ambos da Lei 9.784/99:

Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se 
tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge 
ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade 
competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para 
efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou 
inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 
parentes e afins até o terceiro grau.

VÍCIOS RELATIVOS AO OBJETO 

O objeto do ato, além de lícito, deve ser possível, moral e determinado, diz-se que haverá vício 
quanto ao objeto se for ilícito, impossível, imoral e indeterminado. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro oferece os seguintes exemplos de vícios quanto ao objeto:

a) ato proibido por lei: desapropriação de imóvel do Estado membro pelo Município; 

b) ato impossível: nomeação para cargo inexistente;
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c) ato imoral: parecer feito sob encomenda apesar de contrário ao entendimento de quem o 
profere; 

d) ato indeterminado: desapropriação de bem não definido com precisão.

VÍCIOS RELATIVOS À FORMA 

O vício relativo à forma consiste na omissão ou na observância de incompleta ou irregular 
de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Sendo assim, o vício existe 
sempre que o ato deva ser exteriorizado por determinada forma e isso não se verifica. 

Exemplo: o edital é a forma correta para convocação dos interessados a participar de 
concorrência. A falta de motivação, quando exigida para a prática do ato, igualmente acarreta 
defeito do ato administrativo sob o aspecto da forma. 

VÍCIOS RELATIVOS AO MOTIVO 

Haverá vício quanto ao motivo se ele for inexistente ou falso. Portanto, o motivo é o pressuposto 
de fato e de direito que autoriza a prática do ato. Não existindo o pressuposto de fato ou o 
pressuposto de direito, o ato será viciado.

Exemplo de inexistência de pressuposto de direito: ato praticado com fundamento em norma 
revogada. 

Exemplo de inexistência de pressuposto de fato: demissão de servidor em razão de abandono 
de cargo e posterior verificação de seu falecimento, razão única do não comparecimento ao 
serviço. 

VÍCIOS RELATIVOS À FINALIDADE 

O vício relativo à finalidade, denominado desvio de finalidade ou desvio de poder, verifica-
se quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou 
implicitamente, na regra de competência. 

Haverá desvio de poder ou desvio de finalidade tanto se o ato praticado se desviou de 
qualquer interesse público, quanto o ato praticado atende a interesse público diverso daquele 
estabelecido explícita ou implicitamente na regra de competência. 

Exemplos: desapropriação de um bem imóvel para prejudicar inimigo do administrador. 
Remoção de servidor para puni-lo. 

CONVALIDAÇÃO 

Conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, convalidação, também chamada de saneamento, é o 
ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos 
à data em que este foi praticado. 
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Exemplo: exoneração do servidor a pedido sem que inicialmente tenha havido pedido formal. 
Nesse caso, a apresentação posterior do referido pedido por parte do particular convalida o ato 
administrativo.

OBS: A convalidação só é possível se o ato puder ser reproduzido validamente no 
momento presente. Ou seja, o vício é sanável. 

Veja o art. 55 da Lei 9.784/99 sobre o tema:

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico Administrativo – A correção ou regularização de 
determinado ato, desde a origem, de tal sorte que os efeitos já produzidos passem a ser 
considerados efeitos válidos, não passíveis de desconstituição e esse ato permaneça no mundo 
jurídico como ato válido, apto a produzir efeitos regulares, denomina-se:

a) Contraposição. 
b) Convalidação. 
c) Revogação. 
d) Cassação. 
e) Anulação. 

ANULAÇÃO OU INVALIDAÇÃO 

A ANULAÇÃO é a retirada do ato administrativo por razões de ilegalidade. Atinge, portanto, ato 
inválido. Opera efeitos “ex tunc”, desde então, a partir da expedição do ato administrativo ora 
anulado, já que ato inválido não pode gerar efeitos. 

Tanto a Administração Pública quanto o Judiciário podem anular os atos administrativos que se 
encontrem viciados. 

A Administração Pública o faz pelo poder de autotutela podendo anular o ato de ofício ou 
desde que provocada. O Judiciário o faz no exercício do controle de legalidade, mas depende 
de provocação para analisar a legalidade do ato administrativo. 

A anulação do ato administrativo pelo exercício da autotutela está consagrada em duas Súmulas 
do STF, 346 e 473, vejamos:

Gabarito: 1. B
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SÚMULA Nº 346 – STF – de 13/12/1963 – Enunciado: A administração pública pode declarar a 
nulidade dos seus próprios atos.

SÚMULA Nº 473 – STF – de 03/12/1969 – Enunciado: A administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Esse assunto também encontra respaldo jurídico na Lei 9.784/99, vejamos:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos 
favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção 
do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa 
que importe impugnação à validade do ato.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal – A Súmula n. 473 do 
Supremo Tribunal Federal – STF enuncia: “A administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. Por meio da Súmula n. 473, o STF 
consagrou:

a) a autotutela. 
b) a eficiência. 
c) a publicidade. 
d) a impessoalidade. 
e) a legalidade. 

2. ESAF – 2004 – MPU – Analista – O ato administrativo goza da presunção de legitimidade, mas, 
quando dele decorrerem efeitos favoráveis, para seus destinatários e estiver eivado de vício 
insanável de legalidade, a Administração tem o direito de anulá-lo

a) enquanto não produzir efeitos. 
b) no prazo decadencial de 5 anos. 
c) a qualquer tempo. 
d) no prazo prescricional de 10 anos. 
e) no prazo decadencial de 2 anos. 

Gabarito: 1. A 2. B
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REVOGAÇÃO 

A revogação implica retirada do ato por razões de conveniência e oportunidade, extinguindo 
ato válido. O ato de revogação é discricionário, porque proporciona ao administrador um 
exame de mérito para decidir ou não pela retirada do ato, segundo os critérios da conveniência 
e oportunidade. Por isso, os efeitos da revogação operam “ex nunc”, desde agora, isto é, a partir 
da revogação para frente. 

Diferentemente da anulação, a revogação é privativa da Administração, não cabendo ao 
Judiciário, na sua função típica, revogar o ato administrativo, uma vez que não pode decidir 
sobre a conveniência e a oportunidade do administrador. Assim, a autoridade que editou o 
ato administrativo é normalmente a autoridade competente para a revogação. A autoridade 
superior também costuma ter competência para tanto, já que tem poderes de rever o ato de 
ofício ou mediante a via recursal pelo efeito devolutivo do recurso.

Veja o art. 55 da Lei 9.784/99 sobre o tema:

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e 
pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

[...]

Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, 
total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

[...]

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando:

[...]

VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de 
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, 
que, neste caso, serão parte integrante do ato.

LIMITES DA REVOGAÇÃO

Segundo classificação de Maria Sylvia Zanella di Pietro NÃO PODEM SER REVOGADOS os 
seguintes atos:

1. Os atos vinculados; 

2. Os que exauriram os seus efeitos; 

3. Aqueles em que a competência já se exauriu em relação ao objeto do ato. Ex: a interposição 
de recurso contra o ato administrativo impede que a autoridade inferior o revogue porque 
ele está submetido à apreciação de autoridade superior; 

4. Os meros atos administrativos, tais como certidões, atestados, votos; 

5. Os integrantes de um procedimento, porque a novo ato ocorre a preclusão com relação ao 
ato anterior; 

6. Os que geram direitos adquiridos.
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ATENÇÃO: NÃO cabe revogação de ato administrativo ilegal, pois a revogação 
pressupõe um ato válido.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo – São hipóteses de atos administrativos 
irrevogáveis, exceto:

a) Atos vinculados.
b) Atos que geraram direitos adquiridos.
c) Atos consumados.
d) Atos administrativos praticados pelo Poder Judiciário.
e) Atos, já preclusos, que integrem procedimento.

2. ESAF – 2010 – CVM – Analista de TIC – Infraestrutura – No que concerne à revogação do ato 
administrativo, assinale a opção correta.

a) Só é cabível em face de ato administrativo vinculado. 
b) Funda-se no poder discricionário da Administração Pública para rever seus próprios atos. 
c) Gera efeitos retroativos à data da publicação do ato administrativo revogado. 
d) Depende de manifestação judicial prévia. 
e) É supressão de ato administrativo ilegal. 

3. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas – Assinale a opção incorreta, no tocante à revogação 
do ato administrativo.

a) Atos que geraram direitos adquiridos a particulares não podem ser revogados. 
b) A revogação não é o instrumento idôneo para atingir ato administrativo ilegal. 
c) A revogação só pode ocorrer mediante ato da Administração, não podendo ser determinada 

por decisão judicial. 
d) Os efeitos da revogação retroagem, alcançando os efeitos já produzidos pelo ato revogado. 
e) A revogação do ato administrativo tem como motivo a inconveniência ou a inoportunidade 

na manutenção de tal ato. 

4. ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho – Assinale a opção que contemple ato 
administrativo passível de revogação.

a) Atestado de óbito. 
b) Homologação de procedimento licitatório. 
c) Licença para edificar. 
d) Certidão de nascimento. 
e) Autorização de uso de bem público. 

Gabarito: 1. D 2. B 3. D 4. E
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EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Os atos administrativos extinguem-se por:

1. Cumprimento de seus efeitos;

2. Desaparecimento do sujeito ou do objeto;

3. Por renúncia;

4. Por retirada, que abrange:

a) Por revogação;

b) Por invalidade;

c) Cassação: por inadimplência total ou parcial do administrado que não cumpre o 
estabelecido em lei ou contrato;

d) Caducidade: quando norma superveniente torna inadmissível a situação antes permitida;

e) Contraposição: quando emitido ato com fundamento em competência diversa que gerou 
o ato anterior. Exemplo da exoneração de servidor que tem efeitos contrapostos da 
nomeação.

Veja como a matéria Poderes Administrativos foi cobrada pela ESAF.

1. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Agente de Fazenda – Não é hipótese de extinção do ato administrativo:

a) a revogação. 
b) a renúncia. 
c) a cassação. 
d) a caducidade. 
e) a convalidação. 

Gabarito: 1. E
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Questões

Estude com mais questões da ESAF sobre Atos Administrativos:

1. ESAF – 2014 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Em se tratando 
da classificação e extinção dos atos 
administrativos, é correto afirmar: 

a) atos gerais ou normativos são os que 
se preordenam a regular situações 
específicas como acontece nos decretos 
expropriatórios. 

b) no ius gestionis não há intervenção da 
vontade dos administrados para sua 
prática, como acontece nos decretos de 
regulamentação. 

c) os atos enunciativos indicam juízos de 
valor de outros atos de caráter decisório, 
como acontece nos pareceres. 

d) os atos complexos não se compõem 
de vontades autônomas, embora 
múltiplas, visto que há somente uma 
vontade autônoma, de conteúdo 
próprio e as demais instrumentais, 
como acontece no visto. 

e) na cassação há perda dos efeitos 
jurídicos em virtude de norma jurídica 
superveniente contrária àquela que 
respaldava a prática do ato. 

2. ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos – Em 
relação aos Atos Administrativos, é correto 
afirmar: 

a) a determinação e cumprimento de 
ato administrativo consistente em 
apreensão e destruição de mercadoria 
imprópria para o consumo está sujeito 
à revogação dada a discricionariedade 
da Administração Pública. 

b) os atos complexos não se compõem 
de vontades autônomas, embora 
múltiplas, havendo na verdade uma 
só vontade autônoma, ou seja, de 
conteúdo próprio. 

c) a Exigibilidade é a qualidade que certos 
atos administrativos têm para constituir 
situações de observância obrigatória 
em relação aos seus destinatários, 
independentemente da respectiva 
concordância ou aquiescência. 

d) a supressão retroativa da ilegalidade de 
um ato administrativo retroage à data 
em que este foi praticado. 

e) a Extinção Natural ocorre com o 
desaparecimento do sujeito que se 
beneficiou do ato a exemplo da morte 
do permissionário em se tratando de 
permissão intransferível. 

3. ESAF – 2013 – MF – Analista de Finanças e 
Controle – João, servidor público federal 
até o dia 27/12/12, completou 70 (setenta) 
anos naquela data, oportunidade em que 
seus colegas de trabalho, sabendo que 
João não possuía nenhum parente próximo, 
organizaram uma comemoração não 
somente pela passagem de seu aniversário, 
mas em agradecimento a tantos anos de 
serviços prestados, já que se encerrava ali 
o seu vínculo como servidor ativo da União. 
No dia 28/12/12, João dirigiu-se ao trabalho 
no mesmo horário de sempre e, já sem o 
crachá de identificação, argumentou com 
o vigilante da portaria que iria retirar seus 
pertences pessoais.

Tratando-se do último dia útil do ano, João 
encontrou seus colegas de trabalho muito 
atarefados e, ainda possuindo as senhas 
de acesso aos sistemas corporativos, não 
hesitou em ajudá-los praticando vários atos 
vinculados em nome da União, inclusive 
recebendo documentos e atestando tal 
recebimento a terceiros. Tendo em mente a 
situação concreta acima narrada, assinale a 
opção que contenha a classificação utilizada 
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pelo Direito Administrativo a pessoas que 
agem como João, bem como o tratamento 
dado pela Administração aos atos por ele 
praticados.

a) Agente público/revogação.
b) Agente político/anulação.
c) Agente de fato/convalidação.
d) Agente público/convalidação.
e) Agente de fato/ revogação.

4. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Considerando que a 
atuação administrativa ora se dá de forma 
vinculada, ora de forma discricionária, 
conforme o permissivo legal para que o 
administrador integre a lei com seu juízo de 
conveniência e oportunidade, correlacione 
os atos listados na coluna I com a 
classificação aposta na coluna II. Ao final, 
assinale a opção que contenha a sequência 
correta para a coluna I.

a) 1 / 1 / 2 / 2 / 2 
b) 2 / 1 / 2 / 2 / 1 
c) 2 / 1 / 2 / 2 / 2 
d) 2 / 1 / 2 / 1 / 1 
e) 2 / 2 / 1 / 2 / 2 

5. ESAF – 2012 – MDIC – Analista de Comércio 
Exterior – O ato de autorização de uso de um 
bem público cujo prazo já tenha expirado 
e os atos que integram um procedimento 
administrativo que já tenha chegado ao seu 
fim possuem em comum o seguinte:

a) são atos administrativos vinculados. 
b) são atos administrativos anuláveis. 
c) são atos administrativos viciados. 
d) são atos administrativos irrevogáveis. 
e) são atos administrativos conversíveis. 

6. ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– Marque a opção correta quanto aos atos 
administrativos. 

a) Os atos administrativos de opinião 
apenas atestam ou declaram a 
existência de um direito ou situação, 
como os pareceres. 

b) A presunção de veracidade diz respeito 
aos fatos. 

c) A auto-executoriedade consiste em 
atributo pelo qual os atos administrati-
vos se impõem a terceiros, independen-
temente de sua concordância. 

d) A Forma é um elemento do ato 
administrativo que consiste no efeito 
jurídico imediato que o ato produz. 

e) Motivo é o pressuposto de fato e de 
direito que serve de fundamento 
ao ato administrativo, sendo que o 
pressuposto de fato é o dispositivo legal 
em que se baseia o ato. 

7. ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– Marque a opção incorreta. 

a) Quando a lei confere expressamente 
à Administração remoção ex officio de 
funcionário, aponta uma situação de 
discricionariedade. 

b) A lei, ao definir o motivo do ato 
administrativo, utilizando-se dos 
chamados conceitos jurídicos 
indeterminados, aponta uma situação 
de discricionariedade. 

c) O mérito do ato administrativo diz 
respeito à oportunidade e conveniência 
diante do interesse público a atingir 
e tem relevância quanto ao controle 
judicial da Administração Pública. 
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d) Cuida-se de controle legislativo sobre a 
Administração Pública a competência 
do Senado Federal para processar e 
julgar o Vice-Presidente da República 
nos crimes de responsabilidade. 

e) A competência pode ser objeto de 
delegação ou de avocação, ainda que 
se trate de competência conferida 
por lei a determinado agente, com 
exclusividade. 

8. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico Ad-
ministrativo – Acerca dos atos administrati-
vos, assinale a opção correta. 

a) A presunção de legitimidade dos atos 
administrativos é absoluta. 

b) O administrado pode negar-se a cumprir 
qualquer ato administrativo quando 
ainda não apreciado e convalidado pelo 
Poder Judiciário. 

c) Até prova em contrário, presume-
se que os atos administrativos foram 
emitidos com observância da lei. 

d) Cumpridas todas as exigências legais 
para a prática de um ato administrativo, 
ainda que seja ele discricionário, 
o administrado passa a ter direito 
subjetivo à sua realização. 

e) Considera-se mérito administrativo 
a conveniência e a oportunidade da 
realização do ato, sempre previamente 
definido e determinado pela lei. 

9. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico 
Administrativo – Associe os elementos do 
ato administrativo a seus conceitos, em 
linhas gerais. Ao final, assinale a opção 
correspondente.

1. Sujeito

2. Objeto ou conteúdo 

3. Forma 

4. Finalidade 

5. Motivo

( ) É o pressuposto de fato e de direito que 
serve de fundamento ao ato administrativo.

( ) É o efeito jurídico imediato que o ato 
produz.

( ) É o resultado que a Administração quer 
alcançar com a prática do ato.

( ) É aquele a quem a lei atribui 
competência para a prática do ato.

( ) É a exteriorização do ato e/ou as 
formalidades que devem ser observadas 
durante o processo de sua formação. 

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

10. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– Quanto ao regime jurídico a que se 
submetem os atos administrativos no 
ordenamento brasileiro, assinale a opção 
incorreta.

a) Todos os atos administrativos nulos ou 
anuláveis são passíveis de convalidação 
ou saneamento, desde que a prática do 
novo ato supra a falta anterior. 

b) Em virtude de sua presunção de 
legitimidade, até prova em contrário, 
presume-se que os atos administrativos 
foram emitidos em conformidade com 
a lei. 

c) A conveniência e a oportunidade da 
prática do ato constituem o mérito 
administrativo e apenas estarão 
passíveis de ponderação nos atos 
discricionários. 

d) De acordo com a teoria dos motivos 
determinantes, a situação fática que 
determinou e justificou a prática de ato 
administrativo passa a integrar a sua 
validade. 

e) Configura desvio de finalidade a prática 
de ato administrativo visando a fim di-
verso daquele previsto, explícita ou im-
plicitamente, na regra de competência. 
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11. ESAF – 2009 – SEFAZ-SP – Analista de Finan-
ças e Controle – Acerca da teoria geral do 
ato administrativo, assinale a opção correta. 

a) Licença é o ato administrativo unilateral 
e vinculado pelo qual a Administração 
faculta àquele que preencha os 
requisitos legais o exercício de uma 
atividade. 

b) O decreto não pode ser considerado 
como ato administrativo, pois 
representa, em verdade, manifestação 
legislativa por parte do Poder Executivo. 

c) Ato administrativo discricionário 
é aquele em que a lei não deixou 
opções, estabelecendo que, diante 
de determinados requisitos, a 
Administração deve agir de tal ou qual 
forma. 

d) Todo ato praticado no exercício 
da função administrativa é ato 
administrativo. 

e) O ato administrativo não está sujeito a 
controle jurisdicional. 

12. ESAF – 2008 – Prefeitura de Natal – RN – 
Auditor do Tesouro Municipal – Quanto 
aos Atos Administrativos, analise os itens a 
seguir e marque a opção correta:

I – A imperatividade não existe em todos 
os atos administrativos, não se aplicando a 
atos enunciativos. 

II – O objeto é o efeito jurídico imediato que 
o ato produz. 

III – A fonte da discricionariedade é a 
própria lei: aquela só existe nos espaços 
deixados por esta.

IV – Os atos administrativos negociais 
contêm uma declaração de vontade da 
Administração apta a deferir certa faculdade 
ao particular, nas condições impostas pelo 
Poder Público. 

V – A revogação do ato administrativo 
pode ser feita pelo Judiciário e pela 
Administração, quando o administrado 
praticar ato contrário à lei.

a) Os itens III e V estão corretos. 
b) Os itens II e IV estão corretos. 
c) Os itens I e V estão incorretos. 
d) Os itens II e III estão incorretos. 
e) Os itens IV e V estão incorretos. 

13. ESAF – 2008 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– Em se tratando dos atos administrativos, 
analise os itens a seguir e marque 
com V a assertiva verdadeira e com F 
a falsa, assinalando ao final a opção 
correspondente:

( ) Entre os atributos do ato administrativo, 
encontra-se a presunção de veracidade a 
qual diz respeito à conformidade do ato 
com a lei; em decorrência desse atributo, 
presume-se, até provem contrário, que os 
atos administrativos foram emitidos com 
observância da lei;

( ) A auto-executoriedade consiste em 
atributo pelo qual os atos administrativos 
se impõem a terceiros, independentemente 
de sua concordância.

( ) Entre os elementos do ato 
administrativo, encontra-se a finalidade a 
qual é o pressuposto de fato e de direito que 
serve de fundamento ao ato administrativo;

( ) O objeto ou conteúdo do ato 
administrativo consiste no efeito jurídico 
imediato que o ato produz.

a) F, V, F, F 
b) F, V, V, F 
c) V, F, V, V 
d) F, F, F, V 
e) V, V, F, F 

14. ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico 
Administrativo – São formas de extinção do 
ato administrativo, exceto:

a) A revogação. 
b) A rescisão. 
c) A contraposição. 
d) A cassação. 
e) A anulação. 
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15. ESAF – 2006 – ANEEL – Técnico Adminis-
trativo – Relativamente à vinculação e dis-
cricionariedade dos atos administrativos, 
correlacione as colunas apontando como 
vinculado ou discricionário cada um dos 
elementos do ato administrativo e assinale 
a opção correta. 

1. Vinculado 

2. Discricionário 

( ) Competência. 

( ) Forma. 

( ) Motivo. 

( ) Finalidade. 

( ) Objeto.

a) 1 / 1 / 2 / 1 / 2 
b) 2 / 2 / 1 / 1 / 2 
c) 1 / 1 / 1 / 2 / 2 
d) 2 / 2 / 2 / 1 / 1 
e) 1 / 2 / 2 / 1 / 2 

16. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – O ato administrativo conceituado 
como "ato unilateral, discricionário, pelo 
qual a Administração faculta o exercício 
de alguma atividade material, em caráter 
precário", denomina-se:

a) licença. 
b) permissão. 
c) autorização. 
d) concessão. 
e) aprovação. 

17. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – No âmbito das teorias relativas à 
invalidação do ato administrativo, entende-
se a figura da cassação como:

a) retirada do ato porque o destinatário 
descumpriu condições que deveriam 
permanecer atendidas a fim de dar 
continuidade à situação jurídica. 

b) retirada do ato porque sobreveio 
norma jurídica que tornou inadmissível 
situação anteriormente permitida. 

c) retirada do ato porque foi emitido 
outro ato, com fundamento em 
competência diversa daquela que gerou 
o ato anterior, mas cujos efeitos são 
contrapostos aos daquele. 

d) retirada do ato por razões de 
conveniência e oportunidade. 

e) retirada do ato porque fora praticado 
em desconformidade com a ordem 
jurídica. 

18. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Área – Os atos administrativos 
de autorização e de permissão, guardam 
muita semelhança entre si, mas podem 
apresentar mais acentuada diferença, a 
depender do seu objeto, no sentido de que, 
respectivamente, 

a) um seja precário e o outro não. 
b) um seja discricionário e o outro não. 
c) um seja unilateral e o outro não. 
d) um seja informal e o outro não. 
e) um seja gratuito e o outro não. 

19. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Analise o 
seguinte ato administrativo: O Governador 
do Estado Y baixa Decreto declarando um 
imóvel urbano de utilidade pública, para 
fins de desapropriação, para a construção 
de uma cadeia pública, por necessidade de 
vagas no sistema prisional. Identifique os 
elementos desse ato, correlacionando as 
duas colunas.

1. Governador do Estado
2. Interesse Público
3. Decreto
4. Necessidade de vagas no sistema 
prisional

5. Declaração de utilidade pública

( ) finalidade

( ) forma

( ) motivo

( ) objeto

( ) competência
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a) 4/3/5/2/1 
b) 4/3/2/5/1 
c) 2/3/4/5/1 
d) 5/3/2/4/1 
e) 2/3/5/4/1 

20. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Em relação à 
invalidação dos atos administrativos, é 
incorreto afirmar:

a) a anulação pode se dar mediante 
provocação do interessado ao Poder 
Judiciário. 

b) a revogação tem os seus efeitos ex 
nunc. 

c) tratando-se de motivo de conveniência 
ou oportunidade, a invalidação dar-se-á 
por revogação. 

d) anulação e revogação podem 
incidir sobre todos os tipos de ato 
administrativo. 

e) diante do ato viciado, a anulação é 
obrigatória para a Administração. 

21. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz do 
Trabalho – Assinale, entre os seguintes atos 
administrativos, aquele que não pode ser 
classificado como discricionário:

a) licença para construção de imóvel. 
b) nomeação para cargo de provimento 

em comissão. 
c) ato de ratificação de dispensa de 

licitação. 
d) decreto de utilidade pública para fins 

de desapropriação. 
e) autorização para uso de bem público. 

22. ESAF – 2005 – SET-RN – Auditor Fiscal 
do Tesouro Estadual – A autoridade 
administrativa, que no exercício da sua 
competência funcional, cassa a autorização 
dada a um administrado, a qual era 
necessária, para legitimar determinada 
atividade por ele desempenhada, pratica 
ato compreendido, especificamente, nos 
seus poderes discricionários, hierárquico e 
de polícia.

Está incorreta esta assertiva, porque 

a) a cassação de autorização é ato 
necessariamente vinculado. 

b) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, propriamente, com o exercício 
do poder hierárquico. 

c) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício do poder 
discrionário. 

d) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício do poder de 
polícia. 

e) a prática de ato dessa natureza não 
condiz, com o exercício dos poderes 
discricionários e de polícia. 

23. ESAF – 2004 – ANEEL – Técnico Administra-
tivo – Não constitui requisito ou elemento 
essencial de validade, dos atos administrati-
vos em geral, o de:

a) agente capaz. 
b) autoridade competente. 
c) finalidade de interesse público. 
d) forma própria. 
e) objeto lícito. 

24. ESAF – 2004 – ANEEL – Técnico 
Administrativo – Os atos administrativos 
não são dotados do atributo de:

a) auto-executoriedade. 
b) imperatividade. 
c) irrevogabilidade. 
d) presunção de legitimidade. 
e) presunção de verdade. 

25. ESAF – 2004 – MPU – Técnico Administrativo 
– Entre os requisitos ou elementos 
sempre essenciais de validade dos atos 
administrativos, que lhes são característicos 
e cuja preterição torna-os passível de 
nulidade, destacam- se:

a) agente capaz e forma própria ou não 
defesa em lei.

b) agente capaz, motivo e objeto não 
vedado em lei.
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c) competência, motivo e finalidade de 
interesse público.

d) forma própria e objeto previsto ou não 
vedado em lei.

e) objeto e forma previstos ou não 
vedados em lei. 

26. ESAF – 2004 – MPU – Técnico Administrativo 
/ Direito Administrativo – Os atos 
administrativos, mesmo quando eivados de 
vícios passíveis de invalidá-los, gozam de 
atributo da presunção de legitimidade, o 
que:

a) autoriza sua imediata execução ou ope-
racionalidade.

b) impede sua anulação pela própria Ad-
ministração.

c) não admite impugnação nem prova em 
contrário.

d) só admite sua anulação por decisão ju-
dicial.

e) garante validade aos direitos produzi-
dos, até antes de serem anulados. 

27. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Em face dos preceitos legais 
e doutrinários de direito administrativo 
vigentes, pode-se asseverar que:

a) os poderes disciplinar, discricionário, 
hierárquico, regulamentar, vinculado 
e de polícia podem ser exercitados por 
uma mesma autoridade, na prática de 
um só ato de gestão. 

b) as contratações de compras, obras e 
serviços para a Administração Pública 
Federal devem ser precedidas de 
concorrência, tomada de preço ou 
carta-convite. 

c) os contratos administrativos regidos 
pelo regime da Lei nº 8.666/93 
são absolutamente comutativos e 
sinalagmáticos. 

d) a presunção de legalidade dos atos 
administrativos, dotados do atributo 
de imperatividade, impõe-lhes a 
coercibilidade, mesmo sendo ilegais, 
enquanto não invalidados. 

e) os servidores da Administração Pública 
Federal Direta e Indireta são regidos 
pelo regime jurídico único, da Lei nº 
8.112/90. 

28. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Entre os elementos sempre es-
senciais à validade dos atos administrativos 
em geral, cuja preterição acarreta a sua nu-
lidade, o caso específico de uma autoridade 
haver revogado certa autorização anterior-
mente dada, sob a alegação, nesse ato re-
vogatório não declinada, de versar matéria 
não vedada em lei, mas estar afeta a outro 
setor da Administração, caracteriza vício de: 

a) competência 
b) forma 
c) finalidade 
d) motivo 
e) objeto 

29. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Um determinado ato 
administrativo, tido por ilegal, não chega 
a causar dano ou lesão ao direito de 
alguém ou ao patrimônio público, mas 
a sua vigência e eficácia, por ter caráter 
normativo continuado, pode vir a prejudicar 
o bom e regular funcionamento dos serviços 
de certo setor da Administração, razão 
pela qual, para a sua invalidação, torna-se 
particularmente cabível e/ou necessário: 

a) aplicar o instituto da revogação. 
b) aplicar o instituto da anulação. 
c) aguardar reclamação ou recurso 

cabível. 
d) o uso da ação popular. 
e) o uso do mandado de segurança. 

Gabarito: 1. C 2. D 3. D 4. C 5. D 6. B 7. E 8. C 9. C 10. A 11. A 12. B 13. D 14. B 15. A 16. C  
17. A 18. B 19. B 20. D 21. A 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. D 28. D 29. B
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5. SERVIÇOS PÚBLICOS. 

O serviço público é incumbência do Estado e sempre depende do Poder Público para a sua 
concretização, seja direta ou indiretamente. Encontramos o fundamento constitucional no art. 
175, vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária; 

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Do referido artigo é possível tirar algumas conclusões:

a) A criação do serviço público é regulada por lei;

b) A gestão do serviço público incumbe ao Estado, que pode fazê-lo diretamente, por meio de 
seus órgãos, ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, ou até mesmo por 
pessoas jurídicas criadas pelo Estado com essa finalidade.

Usaremos a classificação da Maria Sylvia Zanella Di Pietro para definir o serviço público, 
vejamos:

a) Critério subjetivo: que considera a pessoa jurídica prestadora da atividade, assim o serviço 
público é aquele prestado pelo Estado;

b) Critério material: que considera a atividade exercida. Nesse sentido o serviço tem como 
objetivo a satisfação de necessidade coletiva;

c) Critério formal: que considera o regime jurídico: que pode ser exercido sob regime de 
direito público ou de direito privado.

Di Pietro classifica ainda serviço público em elemento formal e elemento material. Passaremos 
a sintetizar esses conceitos para a sua prova, vejamos:

Elementos formal: o regime jurídico a que se submete o serviço público também é definido 
por lei. Assim, o regime pode ser de direito público ou de direito privado, veja as principais 
diferenças:

Regime Jurídico de direito público (serviços não comerciais ou industriais):

 • Os agentes são estatutários;

 • Os bens são públicos;

 • As decisões apresentam os atributos do ato administrativo;

 • A reponsabilidade pelo serviço é objetiva;

 • Os contratos regem-se pelo direito administrativo;
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Regime Jurídico de direito privado (serviços comerciais ou industriais):

 • Em regra o pessoal se submete ao direito do trabalho, com equiparação aos servidores 
públicos para determinados fins;

 • Em regra os contratos seguem a regra do direito comum civilista;

 • Os bens não afetados a realização do serviço público submetem-se ao do direito privado, 
enquanto os bens vinculados ao serviço têm regime semelhante ao dos bens públicos de 
uso especial;

Elemento material: o serviço público corresponde a uma atividade de interesse público. Sendo 
assim, todo serviço público visa atender a necessidades públicas, mas nem toda a atividade 
de interesse público é serviço público. Como consequência é possível afirmar que a atividade 
estatal pode ser prestada com prejuízo, pois a gratuidade é, pois, a regra que prevalecem 
em inúmeros serviços e mesmo que seja cobrada uma contribuição do usuário, ela pode ser 
inferior ao custo. Somente no serviço comercial é que a própria natureza do serviço exclui a 
gratuidade a exemplo do transporte público, água, energia elétrica. Tal contribuição visa manter 
o equilíbrio financeiro entre os contratantes.

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

O tema classificação dos serviços públicos não é unanime na doutrina, contudo, percebemos a 
grande utilização da classificação dada pela Profª Di Pietro, por esse motivo seguiremos nessa 
linha, vejamos:

Serviços Próprios e 
Impróprios

Serviços próprios do Estado são aqueles que se relacionam 
intimamente com as atribuições do Poder Público e para a 
execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre 
os administrados. Por esta razão, são prestados por órgãos ou 
entidades públicas (execução direta) ou indiretamente, por meio 
de concessionário por permissionário.
Serviços impróprios são os que, embora atendendo também 
a necessidade coletiva, não são assumidos nem executados 
pelo Estado, seja direita ou indiretamente, mas apenas por ele 
autorizados, regulamentados e fiscalizados. Hely Lopes Meirelles 
cita como exemplos o serviço de taxi e de despachante.

Quanto ao objeto os serviços 
podem ser administrativos, 
comerciais ou industriais e 

sociais

Serviços administrativos na visão de Hely Lopes são os que a 
administração executa para atender as necessidades internas ou 
preparar os outros serviços que serão prestados ao público.
Serviços Comercial ou Industrial é aquele que a administração 
pública executa, direta ou indiretamente, para atender as 
necessidades econômicas.
Serviço Social é o que atende a necessidade coletiva essencial 
como saúde, educação, previdência e cultura.
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Podem ser Uti singuli ou uti 
universi

Uti singuli são aqueles que tem finalidade a satisfação individual 
e direita. Exemplo da energia elétrica, gás, transporte.
Uti universi são prestados a coletividade, mas usufruídos apenas 
indiretamente pelos indivíduos. Exemplo da iluminação pública e 
saneamento.

Serviços Exclusivos ou não 
exclusivos do Estado

Serviços Exclusivos encontram-se na Constituição como o serviço 
postal, correio aéreo nacional, serviços de telecomunicações, 
radio fusão, navegação aérea.
Serviços não exclusivos podem ser executados pelo Estado ou 
pelo particular, mediante autorização do poder público como 
saúde, previdência social, assistência social e educação.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SERVIÇO PÚBLICO

a) Princípio da continuidade do serviço público: o serviço não pode parar, tendo aplicação 
especial em relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública. Di Pietro 
salienta que nos contratos administrativos tal princípio traz consequências, tais como:

 • Imposição de prazos rigorosos ao contratante;

 • Aplicação da teoria da imprevisão para permitir a continuidade do serviço;

 • Inaplicabilidade relativa da exceptio nom adimpleti contractus contra a administração;

 • Reconhecimento de privilégios para a administração.

b) Princípio da Mutabilidade do regime jurídico ou da flexibilidade dos meios aos fins: 
autoriza mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público. 
Como consequência disso, nem os servidores públicos, nem os usuários do serviço, nem 
os contratados pela administração tem direito adquirido à manutenção de determinado 
regime jurídico. Portanto, os estatutos podem ser alterados, os contratos também podem 
ser alterados ou mesmo rescindidos unilateralmente para atender o interesse público.

c) Princípio da igualdade dos usuários: desde que a pessoa satisfaça as condições legais. Ela 
faz jus à prestação do serviço sem qualquer distinção de caráter pessoal.

Formas de Gestão do Serviço Público

A Constituição Federal permite várias formas de gestão, vejamos:

a) Gestão direita pelo próprio órgão executante do serviço;

b) Gestão direta pelas pessoas jurídicas da administração indireta executantes do serviço;

c) Concessão e permissão de serviços públicos;

d) Concessão patrocinada e concessão administrativa;

e) Contrato de gestão com as organizações sociais.

Segue abaixo os principais dispositivos constitucionais sobre a concessão e permissão no direito 
brasileiro, vejamos:
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Art. 21. Compete à União:

[...]

XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de 
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados 
os princípios desta Constituição.

[...]

§ 2º – Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás 
canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II – os direitos dos usuários;

III – política tarifária; 

IV – a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, 
e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
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§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere 
o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da 
União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e 
que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições 
específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

Veja como isso já foi cobrado em prova pela ESAF

1. ESAF – 2009 – SEFAZ-SP – Analista de Finanças e Controle – Acerca dos serviços públicos, 
assinale a opção correta. 

a) Vários são os conceitos encontrados na doutrina para serviços públicos, podendo-
se destacar como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça 
diretamente ou por meio de outras pessoas (delegados), com o objetivo de satisfazer 
às necessidades coletivas, respeitando-se, em todo caso, o regime jurídico inteiramente 
público. 

b) Pode-se dizer que toda atividade de interesse público é serviço público. 
c) A legislação do serviço público tem avançado, apresentando modelos mais modernos de 

prestação, em que se destaca, por exemplo, a parceria público privada, com duas previsões 
legais: patrocinada ou administrativa. 

d) São princípios relacionados ao serviço público: continuidade do serviço público, 
imutabilidade do regime jurídico e o da igualdade dos usuários. 

e) Para que seja encarada a atividade do Estado como serviço público, deve-se respeitar a 
gratuidade quando de sua aquisição pelo usuário. 

2. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal – "Incumbe ao Poder Público, 
na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através 
de licitação, a prestação de serviços públicos". Esta é a previsão do caput do art. 175 da 
Constituição Federal. Sobre os serviços públicos, no ordenamento jurídico brasileiro, analise as 
assertivas abaixo e assinale a opção correspondente.

( ) Sob o critério formal, serviço público é aquele disciplinado por regime de direito público.

( ) Segundo o critério material, serviço público é aquele que tem por objeto a satisfação de 
necessidades coletivas. 

( ) O critério orgânico ou subjetivo classifica o serviço como público pela pessoa responsável 
por sua prestação, qual seja, o Estado.

( ) A concessão e a permissão transferem a titularidade de um serviço público a quem aceitar 
prestá-lo, mediante licitação.

( ) Enquanto a permissão de serviço público, diante de sua precariedade, ocorre 
necessariamente por prazo determinado, a concessão pode ocorrer por prazo indeterminado. 

a) V, F, V, F, F 
b) F, V, F, F, V 
c) F, F, V, V, F 
d) V, V, V, F, V 
e) V, V, V, F, F 
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3. ESAF – 2006 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho – Quanto ao serviço público, assinale a 
afirmativa verdadeira. 

a) Pela Constituição Federal, no Brasil, só é possível a prestação de serviços públicos de forma 
indireta. 

b) A permissão e a autorização para a prestação de serviços públicos depende de prévia 
licitação. 

c) Os serviços públicos, no Brasil, são prestados sob regime jurídico especial, distinto do 
comum, seja exercido pelo Estado ou por empresas privadas. 

d) Os serviços públicos, quando prestados pelo Poder Público, só podem ser executados por 
entidades ou órgãos de direito público. 

e) A fórmula do denominado "serviço adequado" não foi positivada pelo direito brasileiro. 

Nesse próximo ponto iremos analisar os dispositivos legais sobre esse assunto.

CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 
175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos 
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais 
pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a revisão 
e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as 
peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência 
se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de 
concessão ou permissão;

II – concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 
determinado;

Gabarito: 1. C 2. E 3. C
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III – concessão de serviço público precedida 
da execução de obra pública: a construção, 
total ou parcial, conservação, reforma, 
ampliação ou melhoramento de quaisquer 
obras de interesse público, delegada pelo 
poder concedente, mediante licitação, 
na modalidade de concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas 
que demonstre capacidade para a sua 
realização, por sua conta e risco, de forma 
que o investimento da concessionária seja 
remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo 
determinado;

IV – permissão de serviço público: a 
delegação, a título precário, mediante 
licitação, da prestação de serviços públicos, 
feita pelo poder concedente à pessoa física 
ou jurídica que demonstre capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco.

Art. 3º As concessões e permissões sujeitar-
se-ão à fiscalização pelo poder concedente 
responsável pela delegação, com a cooperação 
dos usuários.

Art. 4º A concessão de serviço público, 
precedida ou não da execução de obra pública, 
será formalizada mediante contrato, que deverá 
observar os termos desta Lei, das normas 
pertinentes e do edital de licitação.

Art. 5º O poder concedente publicará, 
previamente ao edital de licitação, ato 
justificando a conveniência da outorga de 
concessão ou permissão, caracterizando seu 
objeto, área e prazo.

CAPÍTULO II
DO SERVIÇO ADEQUADO

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe 
a prestação de serviço adequado ao pleno aten-
dimento dos usuários, conforme estabelecido 
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respec-
tivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as 
condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generali-
dade, cortesia na sua prestação e modicida-
de das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a moderni-
dade das técnicas, do equipamento e das 
instalações e a sua conservação, bem como 
a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º Não se caracteriza como descontinui-
dade do serviço a sua interrupção em situ-
ação de emergência ou após prévio aviso, 
quando:

I – motivada por razões de ordem técnica 
ou de segurança das instalações; e,

II – por inadimplemento do usuário, consi-
derado o interesse da coletividade.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES  

DOS USUÁRIOS

Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos 
e obrigações dos usuários:

I – receber serviço adequado;

II – receber do poder concedente e da 
concessionária informações para a defesa 
de interesses individuais ou   coletivos;

III – obter e utilizar o serviço, com liberdade 
de escolha entre vários prestadores de 
serviços, quando for o caso, observadas as 
normas do poder concedente. (Redação 
dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

IV – levar ao conhecimento do poder público 
e da concessionária as irregularidades de 
que tenham conhecimento, referentes ao 
serviço prestado;

V – comunicar às autoridades competentes 
os atos ilícitos praticados pela concessioná-
ria na prestação do serviço;



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 677

VI – contribuir para a permanência das boas 
condições dos bens públicos através dos 
quais lhes são prestados os serviços.

Art. 7º-A. As concessionárias de serviços 
públicos, de direito público e privado, nos 
Estados e no Distrito Federal, são obrigadas a 
oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro 
do mês de vencimento, o mínimo de seis 
datas opcionais para escolherem os dias de 
vencimento de seus débitos.     

CAPÍTULO IV
DA POLÍTICA TARIFÁRIA

Art. 8º (VETADO)

Art. 9º A tarifa do serviço público concedido 
será fixada pelo preço da proposta vencedora 
da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta Lei, no edital e no contrato.

§ 1º A tarifa não será subordinada à 
legislação específica anterior e somente 
nos casos expressamente previstos em lei, 
sua cobrança poderá ser condicionada à 
existência de serviço público alternativo e 
gratuito para o usuário. 

§ 2º Os contratos poderão prever 
mecanismos de revisão das tarifas, a fim 
de manter-se o equilíbrio econômico-
financeiro.

§ 3º Ressalvados os impostos sobre a 
renda, a criação, alteração ou extinção 
de quaisquer tributos ou encargos legais, 
após a apresentação da proposta, quando 
comprovado seu impacto, implicará a 
revisão da tarifa, para mais ou para menos, 
conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do 
contrato que afete o seu inicial equilíbrio 
econômico-financeiro, o poder concedente 
deverá restabelecê-lo, concomitantemente 
à alteração.

Art. 10. Sempre que forem atendidas as con-
dições do contrato, considera-se mantido seu 
equilíbrio econômico-financeiro.

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de 
cada serviço público, poderá o poder conceden-
te prever, em favor da concessionária, no edital 
de licitação, a possibilidade de outras fontes 
provenientes de receitas alternativas, comple-
mentares, acessórias ou de projetos associados, 
com ou sem exclusividade, com vistas a favore-
cer a modicidade das tarifas, observado o dis-
posto no art. 17 desta Lei.

Parágrafo único. As fontes de receita pre-
vistas neste artigo serão obrigatoriamente 
consideradas para a aferição do inicial equi-
líbrio econômico-financeiro do contrato.

Art. 12. (VETADO)

Art. 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em 
função das características técnicas e dos custos 
específicos provenientes do atendimento aos 
distintos segmentos de usuários.

CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO

Art. 14. Toda concessão de serviço público, 
precedida ou não da execução de obra pública, 
será objeto de prévia licitação, nos termos 
da legislação própria e com observância 
dos princípios da legalidade, moralidade, 
publicidade, igualdade, do julgamento 
por critérios objetivos e da vinculação ao 
instrumento convocatório.

Art. 15. No julgamento da licitação será 
considerado um dos seguintes critérios: 

I – o menor valor da tarifa do serviço público 
a ser prestado; 

II – a maior oferta, nos casos de pagamento 
ao poder concedente pela outorga da 
concessão; 

III – a combinação, dois a dois, dos critérios 
referidos nos incisos I, II e VII; 

IV – melhor proposta técnica, com preço 
fixado no edital; 
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V – melhor proposta em razão da combina-
ção dos critérios de menor valor da tarifa do 
serviço público a ser prestado com o de me-
lhor técnica; 

VI – melhor proposta em razão da combina-
ção dos critérios de maior oferta pela outor-
ga da concessão com o de melhor técnica; 
ou 

VII – melhor oferta de pagamento pela ou-
torga após qualificação de propostas técni-
cas. 

§ 1º A aplicação do critério previsto no inciso 
III só será admitida quando previamente 
estabelecida no edital de licitação, inclusive 
com regras e fórmulas precisas para 
avaliação econômico-financeira. 

§ 2º Para fins de aplicação do disposto nos 
incisos IV, V, VI e VII, o edital de licitação 
conterá parâmetros e exigências para 
formulação de propostas técnicas. 

§ 3º O poder concedente recusará propos-
tas manifestamente inexequíveis ou finan-
ceiramente incompatíveis com os objetivos 
da licitação. 

§ 4º Em igualdade de condições, será dada 
preferência à proposta apresentada por 
empresa brasileira. 

Art. 16. A outorga de concessão ou permissão 
não terá caráter de exclusividade, salvo no 
caso de inviabilidade técnica ou econômica 
justificada no ato a que se refere o art. 5º desta 
Lei.

Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a 
proposta que, para sua viabilização, necessite 
de vantagens ou subsídios que não estejam 
previamente autorizados em lei e à disposição 
de todos os concorrentes.

§ 1º Considerar-se-á, também, desclassifi-
cada a proposta de entidade estatal alheia 
à esfera político-administrativa do poder 
concedente que, para sua viabilização, ne-
cessite de vantagens ou subsídios do poder 
público controlador da referida entidade. 

§ 2º Inclui-se nas vantagens ou subsídios 
de que trata este artigo, qualquer tipo de 
tratamento tributário diferenciado, ainda 
que em consequência da natureza jurídica 
do licitante, que comprometa a isonomia 
fiscal que deve prevalecer entre todos os 
concorrentes. 

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo 
poder concedente, observados, no que couber, 
os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, 
especialmente:

I – o objeto, metas e prazo da concessão;

II – a descrição das condições necessárias à 
prestação adequada do serviço;

III – os prazos para recebimento das propos-
tas, julgamento da licitação e assinatura do 
contrato;

IV – prazo, local e horário em que serão 
fornecidos, aos interessados, os dados, 
estudos e projetos necessários à elaboração 
dos orçamentos e apresentação das 
propostas;

V – os critérios e a relação dos documentos 
exigidos para a aferição da capacidade 
técnica, da idoneidade financeira e da 
regularidade jurídica e fiscal;

VI – as possíveis fontes de receitas alterna-
tivas, complementares ou acessórias, bem 
como as provenientes de projetos associa-
dos;

VII – os direitos e obrigações do poder 
concedente e da concessionária em relação 
a alterações e expansões a serem realizadas 
no futuro, para garantir a continuidade da 
prestação do serviço;

VIII – os critérios de reajuste e revisão da 
tarifa;

IX – os critérios, indicadores, fórmulas e pa-
râmetros a serem utilizados no julgamento 
técnico e econômico-financeiro da propos-
ta;

X – a indicação dos bens reversíveis;
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XI – as características dos bens reversíveis 
e as condições em que estes serão postos 
à disposição, nos casos em que houver sido 
extinta a concessão anterior;

XII – a expressa indicação do responsável 
pelo ônus das desapropriações necessárias 
à execução do serviço ou da obra 
pública, ou para a instituição de servidão 
administrativa;

XIII – as condições de liderança da empresa 
responsável, na hipótese em que for 
permitida a participação de empresas em 
consórcio;

XIV – nos casos de concessão, a minuta 
do respectivo contrato, que conterá as 
cláusulas essenciais referidas no art. 23 
desta Lei, quando aplicáveis;

XV – nos casos de concessão de serviços 
públicos precedida da execução de obra 
pública, os dados relativos à obra, dentre os 
quais os elementos do projeto básico que 
permitam sua plena caracterização, bem 
assim as garantias exigidas para essa parte 
específica do contrato, adequadas a cada 
caso e limitadas ao valor da obra; 

XVI – nos casos de permissão, os termos do 
contrato de adesão a ser firmado.

Art. 18-A. O edital poderá prever a inversão da 
ordem das fases de habilitação e julgamento, 
hipótese em que: 

I – encerrada a fase de classificação 
das propostas ou o oferecimento de 
lances, será aberto o invólucro com os 
documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação 
do atendimento das condições fixadas no 
edital; 

II – verificado o atendimento das exigências 
do edital, o licitante será declarado 
vencedor; 

III – inabilitado o licitante melhor classi-
ficado, serão analisados os documentos 
habilitatórios do licitante com a proposta 

classificada em segundo lugar, e assim su-
cessivamente, até que um licitante classifi-
cado atenda às condições fixadas no edital; 

IV – proclamado o resultado final do certa-
me, o objeto será adjudicado ao vencedor 
nas condições técnicas e econômicas por 
ele ofertadas. 

Art. 19. Quando permitida, na licitação, a 
participação de empresas em consórcio, 
observar-se-ão as seguintes normas:

I – comprovação de compromisso, público 
ou particular, de constituição de consórcio, 
subscrito pelas   consorciadas;

II – indicação da empresa responsável pelo 
consórcio;

III – apresentação dos documentos exigidos 
nos incisos V e XIII do artigo anterior, por 
parte de cada consorciada;

IV – impedimento de participação de em-
presas consorciadas na mesma licitação, 
por intermédio de mais de um consórcio ou 
isoladamente.

§ 1º O licitante vencedor fica obrigado a 
promover, antes da celebração do contrato, 
a constituição e registro do consórcio, nos 
termos do compromisso referido no inciso I 
deste artigo.

§ 2º A empresa líder do consórcio é a res-
ponsável perante o poder concedente pelo 
cumprimento do contrato de concessão, 
sem prejuízo da responsabilidade solidária 
das demais consorciadas.

Art. 20. É facultado ao poder concedente, desde 
que previsto no edital, no interesse do serviço 
a ser concedido, determinar que o licitante 
vencedor, no caso de consórcio, se constitua em 
empresa antes da celebração do contrato.

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamen-
tos, projetos, obras e despesas ou investimen-
tos já efetuados, vinculados à concessão, de 
utilidade para a licitação, realizados pelo poder 
concedente ou com a sua autorização, estarão à 
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disposição dos interessados, devendo o vence-
dor da licitação ressarcir os dispêndios corres-
pondentes, especificados no edital.

Art. 22. É assegurada a qualquer pessoa a 
obtenção de certidão sobre atos, contratos, 
decisões ou pareceres relativos à licitação ou às 
próprias concessões.

CAPÍTULO VI
DO CONTRATO DE CONCESSÃO

Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de 
concessão as relativas:

I – ao objeto, à área e ao prazo da concessão;

II – ao modo, forma e condições de 
prestação do serviço;

III – aos critérios, indicadores, fórmulas e 
parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;

IV – ao preço do serviço e aos critérios e 
procedimentos para o reajuste e a revisão 
das tarifas;

V – aos direitos, garantias e obrigações do 
poder concedente e da concessionária, in-
clusive os relacionados às previsíveis neces-
sidades de futura alteração e expansão do 
serviço e consequente modernização, aper-
feiçoamento e ampliação dos equipamen-
tos e das instalações;

VI – aos direitos e deveres dos usuários para 
obtenção e utilização do serviço;

VII – à forma de fiscalização das instalações, 
dos equipamentos, dos métodos e práticas 
de execução do serviço, bem como a indica-
ção dos órgãos competentes para exercê-la;

VIII – às penalidades contratuais e adminis-
trativas a que se sujeita a concessionária e 
sua forma de aplicação;

IX – aos casos de extinção da concessão;

X – aos bens reversíveis;

XI – aos critérios para o cálculo e a forma 
de pagamento das indenizações devidas à 
concessionária, quando for o caso;

XII – às condições para prorrogação do 
contrato;

XIII – à obrigatoriedade, forma e periodici-
dade da prestação de contas da concessio-
nária ao poder concedente;

XIV – à exigência da publicação de demons-
trações financeiras periódicas da concessio-
nária; e

XV – ao foro e ao modo amigável de solução 
das divergências contratuais.

Parágrafo único. Os contratos relativos à 
concessão de serviço público precedido 
da execução de obra pública deverão, 
adicionalmente:

I – estipular os cronogramas físico-
financeiros de execução das obras 
vinculadas à concessão; e

II – exigir garantia do fiel cumprimento, pela 
concessionária, das obrigações relativas às 
obras vinculadas à concessão.

Art. 23-A. O contrato de concessão poderá 
prever o emprego de mecanismos privados 
para resolução de disputas decorrentes ou 
relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, 
a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, 
nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro 
de 1996. 

Art. 24. (VETADO)

Art. 25. Incumbe à concessionária a execução 
do serviço concedido, cabendo-lhe responder 
por todos os prejuízos causados ao poder 
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que 
a fiscalização exercida pelo órgão competente 
exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º Sem prejuízo da responsabilidade a 
que se refere este artigo, a concessionária 
poderá contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, 
acessórias ou complementares ao serviço 
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concedido, bem como a implementação de 
projetos associados.

§ 2º Os contratos celebrados entre a 
concessionária e os terceiros a que se refere 
o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito 
privado, não se estabelecendo qualquer 
relação jurídica entre os terceiros e o poder 
concedente.

§ 3º A execução das atividades contratadas 
com terceiros pressupõe o cumprimento 
das normas regulamentares da modalidade 
do serviço concedido.

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos 
previstos no contrato de concessão, desde 
que expressamente autorizada pelo poder 
concedente.

§ 1º A outorga de subconcessão será 
sempre precedida de concorrência.

§ 2º O subconcessionário se sub-
rogará todos os direitos e obrigações da 
subconcedente dentro dos limites da 
subconcessão.

Art. 27. A transferência de concessão ou do 
controle societário da concessionária sem 
prévia anuência do poder concedente implicará 
a caducidade da concessão.

§ 1º Para fins de obtenção da anuência 
de que trata o caput deste artigo, o 
pretendente deverá: 

I – atender às exigências de capacidade téc-
nica, idoneidade financeira e regularidade 
jurídica e fiscal necessárias à assunção do 
serviço; e

II – comprometer-se a cumprir todas as 
cláusulas do contrato em vigor.

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
13.097, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
13.097, de 2015)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
13.097, de 2015)

Art. 27-A. Nas condições estabelecidas no 
contrato de concessão, o poder concedente 
autorizará a assunção do controle ou da 
administração temporária da concessionária 
por seus financiadores e garantidores com 
quem não mantenha vínculo societário direto, 
para promover sua reestruturação financeira 
e assegurar a continuidade da prestação dos 
serviços. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o poder 
concedente exigirá dos financiadores e dos 
garantidores que atendam às exigências 
de regularidade jurídica e fiscal, podendo 
alterar ou dispensar os demais requisitos 
previstos no inciso I do parágrafo único 
do art. 27. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

§ 2º A assunção do controle ou da 
administração temporária autorizadas na 
forma do caput deste artigo não alterará 
as obrigações da concessionária e de 
seus controladores para com terceiros, 
poder concedente e usuários dos serviços 
públicos. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

§ 3º Configura-se o controle da concessio-
nária, para os fins dispostos no caput des-
te artigo, a propriedade resolúvel de ações 
ou quotas por seus financiadores e garan-
tidores que atendam os requisitos do art. 
116 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 
1976. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 4º Configura-se a administração temporá-
ria da concessionária por seus financiadores 
e garantidores quando, sem a transferência 
da propriedade de ações ou quotas, forem 
outorgados os seguintes poderes: (Incluído 
pela Lei nº 13.097, de 2015)

I – indicar os membros do Conselho de Ad-
ministração, a serem eleitos em Assembleia 
Geral pelos acionistas, nas sociedades regi-
das pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 
1976; ou administradores, a serem eleitos 
pelos quotistas, nas demais sociedades; (In-
cluído pela Lei nº 13.097, de 2015)
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II – indicar os membros do Conselho 
Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas ou 
quotistas controladores em Assembleia 
Geral; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

III – exercer poder de veto sobre qualquer 
proposta submetida à votação dos 
acionistas ou quotistas da concessionária, 
que representem, ou possam representar, 
prejuízos aos fins previstos no caput deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

IV – outros poderes necessários ao alcance 
dos fins previstos no caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 5º A administração temporária autorizada 
na forma deste artigo não acarretará 
responsabilidade aos financiadores e 
garantidores em relação à tributação, 
encargos, ônus, sanções, obrigações ou 
compromissos com terceiros, inclusive 
com o poder concedente ou empregados. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 6º O Poder Concedente disciplinará sobre 
o prazo da administração temporária. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

Art. 28. Nos contratos de financiamento, as 
concessionárias poderão oferecer em garantia 
os direitos emergentes da concessão, até o 
limite que não comprometa a operacionalização 
e a continuidade da prestação do serviço.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei no 
9.074, de 1995)

Art. 28-A. Para garantir contratos de mútuo 
de longo prazo, destinados a investimentos 
relacionados a contratos de concessão, 
em qualquer de suas modalidades, as 
concessionárias poderão ceder ao mutuante, 
em caráter fiduciário, parcela de seus créditos 
operacionais futuros, observadas as seguintes 
condições: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

I – o contrato de cessão dos créditos deverá 
ser registrado em Cartório de Títulos e 
Documentos para ter eficácia perante 
terceiros;

II – sem prejuízo do disposto no inciso I 
do caput deste artigo, a cessão do crédito 
não terá eficácia em relação ao Poder 
Público concedente senão quando for este 
formalmente notificado; (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005)

III – os créditos futuros cedidos nos termos 
deste artigo serão constituídos sob a titula-
ridade do mutuante, independentemente 
de qualquer formalidade adicional; (Incluí-
do pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – o mutuante poderá indicar instituição 
financeira para efetuar a cobrança e receber 
os pagamentos dos créditos cedidos ou 
permitir que a concessionária o faça, na 
qualidade de representante e depositária; 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

V – na hipótese de ter sido indicada 
instituição financeira, conforme previsto 
no inciso IV do caput deste artigo, fica a 
concessionária obrigada a apresentar a essa 
os créditos para cobrança; (Incluído pela Lei 
nº 11.196, de 2005)

VI – os pagamentos dos créditos cedidos 
deverão ser depositados pela concessionária 
ou pela instituição encarregada da cobrança 
em conta corrente bancária vinculada ao 
contrato de mútuo; (Incluído pela Lei nº 
11.196, de 2005)

VII – a instituição financeira depositária 
deverá transferir os valores recebidos ao 
mutuante à medida que as obrigações do 
contrato de mútuo tornarem-se exigíveis; e 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

VIII – o contrato de cessão disporá sobre 
a devolução à concessionária dos recursos 
excedentes, sendo vedada a retenção do 
saldo após o adimplemento integral do 
contrato. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 
2005)

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, 
serão considerados contratos de longo pra-
zo aqueles cujas obrigações tenham prazo 
médio de vencimento superior a 5 (cinco) 
anos. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
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CAPÍTULO VII
DOS ENCARGOS DO PODER 

CONCEDENTE

Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

I – regulamentar o serviço concedido e fis-
calizar permanentemente a sua prestação;

II – aplicar as penalidades regulamentares e 
contratuais;

III – intervir na prestação do serviço, nos 
casos e condições previstos em lei;

IV – extinguir a concessão, nos casos previs-
tos nesta Lei e na forma prevista no contra-
to;

V – homologar reajustes e proceder à revi-
são das tarifas na forma desta Lei, das nor-
mas pertinentes e do contrato;

VI – cumprir e fazer cumprir as disposições 
regulamentares do serviço e as cláusulas 
contratuais da concessão;

VII – zelar pela boa qualidade do serviço, 
receber, apurar e solucionar queixas e re-
clamações dos usuários, que serão cientifi-
cados, em até trinta dias, das providências 
tomadas;

VIII – declarar de utilidade pública os bens 
necessários à execução do serviço ou obra 
pública, promovendo as desapropriações, 
diretamente ou mediante outorga de 
poderes à concessionária, caso em que será 
desta a responsabilidade pelas indenizações 
cabíveis;

IX – declarar de necessidade ou utilidade 
pública, para fins de instituição de servidão 
administrativa, os bens necessários à 
execução de serviço ou obra pública, 
promovendo-a diretamente ou mediante 
outorga de poderes à concessionária, caso 
em que será desta a responsabilidade pelas 
indenizações cabíveis;

X – estimular o aumento da qualidade, pro-
dutividade, preservação do meio-ambiente 
e conservação;

XI – incentivar a competitividade; e

XII – estimular a formação de associações 
de usuários para defesa de interesses 
relativos ao serviço.

Art. 30. No exercício da fiscalização, o poder 
concedente terá acesso aos dados relativos à 
administração, contabilidade, recursos técnicos, 
econômicos e financeiros da concessionária.

Parágrafo único. A fiscalização do serviço 
será feita por intermédio de órgão técnico 
do poder concedente ou por entidade 
com ele conveniada, e, periodicamente, 
conforme previsto em norma regulamentar, 
por comissão composta de representantes 
do poder concedente, da concessionária e 
dos usuários.

CAPÍTULO VIII
DOS ENCARGOS DA 
CONCESSIONÁRIA

Art. 31. Incumbe à concessionária:

I – prestar serviço adequado, na forma 
prevista nesta Lei, nas normas técnicas 
aplicáveis e no contrato;

II – manter em dia o inventário e o registro 
dos bens vinculados à concessão;

III – prestar contas da gestão do serviço 
ao poder concedente e aos usuários, nos 
termos definidos no contrato;

IV – cumprir e fazer cumprir as normas 
do serviço e as cláusulas contratuais da 
concessão;

V – permitir aos encarregados da fiscali-
zação livre acesso, em qualquer época, às 
obras, aos equipamentos e às instalações 
integrantes do serviço, bem como a seus re-
gistros contábeis;

VI – promover as desapropriações e consti-
tuir servidões autorizadas pelo poder con-
cedente, conforme previsto no edital e no 
contrato;
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VII – zelar pela integridade dos bens vin-
culados à prestação do serviço, bem como 
segurá-los adequadamente; e

VIII – captar, aplicar e gerir os recursos fi-
nanceiros necessários à prestação do servi-
ço.

Parágrafo único. As contratações, inclusive 
de mão-de-obra, feitas pela concessionária 
serão regidas pelas disposições de direito 
privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os 
terceiros contratados pela concessionária e 
o poder concedente.

CAPÍTULO IX
DA INTERVENÇÃO

Art. 32. O poder concedente poderá intervir 
na concessão, com o fim de assegurar a 
adequação na prestação do serviço, bem como 
o fiel cumprimento das normas contratuais, 
regulamentares e legais pertinentes.

Parágrafo único. A intervenção far-se-á por 
decreto do poder concedente, que conterá 
a designação do interventor, o prazo da 
intervenção e os objetivos e limites da 
medida.

Art. 33. Declarada a intervenção, o poder 
concedente deverá, no prazo de trinta dias, 
instaurar procedimento administrativo para 
comprovar as causas determinantes da medida 
e apurar responsabilidades, assegurado o 
direito de ampla defesa.

§ 1º Se ficar comprovado que a intervenção 
não observou os pressupostos legais e regu-
lamentares será declarada sua nulidade, de-
vendo o serviço ser imediatamente devol-
vido à concessionária, sem prejuízo de seu 
direito à indenização.

§ 2º O procedimento administrativo a que 
se refere o caput deste artigo deverá ser 
concluído no prazo de até cento e oitenta 
dias, sob pena de considerar-se inválida a 
intervenção.

Art. 34. Cessada a intervenção, se não for extin-
ta a concessão, a administração do serviço será 
devolvida à concessionária, precedida de pres-
tação de contas pelo interventor, que responde-
rá pelos atos praticados durante a sua gestão.

CAPÍTULO X
DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

Art. 35. Extingue-se a concessão por:

I – advento do termo contratual;

II – encampação;

III – caducidade;

IV – rescisão;

V – anulação; e

VI – falência ou extinção da empresa con-
cessionária e falecimento ou incapacidade 
do titular, no caso de empresa individual.

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder 
concedente todos os bens reversíveis, 
direitos e privilégios transferidos ao 
concessionário conforme previsto no edital 
e estabelecido no contrato.

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata 
assunção do serviço pelo poder conceden-
te, procedendo-se aos levantamentos, ava-
liações e liquidações necessários.

§ 3º A assunção do serviço autoriza a 
ocupação das instalações e a utilização, 
pelo poder concedente, de todos os bens 
reversíveis.

§ 4º Nos casos previstos nos incisos I e II des-
te artigo, o poder concedente, antecipando-
-se à extinção da concessão, procederá aos 
levantamentos e avaliações necessários à 
determinação dos montantes da indeniza-
ção que será devida à concessionária, na 
forma dos arts. 36 e 37 desta Lei.

Art. 36. A reversão no advento do termo con-
tratual far-se-á com a indenização das parcelas 
dos investimentos vinculados a bens reversíveis, 
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ainda não amortizados ou depreciados, que te-
nham sido realizados com o objetivo de garantir 
a continuidade e atualidade do serviço concedi-
do.

Art. 37. Considera-se encampação a retomada 
do serviço pelo poder concedente durante o 
prazo da concessão, por motivo de interesse 
público, mediante lei autorizativa específica 
e após prévio pagamento da indenização, na 
forma do artigo anterior.

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato 
acarretará, a critério do poder concedente, a 
declaração de caducidade da concessão ou a 
aplicação das sanções contratuais, respeitadas 
as disposições deste artigo, do art. 27, e as 
normas convencionadas entre as partes.

§ 1º A caducidade da concessão poderá ser 
declarada pelo poder concedente quando:

I – o serviço estiver sendo prestado de 
forma inadequada ou deficiente, tendo 
por base as normas, critérios, indicadores 
e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço;

II – a concessionária descumprir cláusulas 
contratuais ou disposições legais ou regula-
mentares concernentes à concessão;

III – a concessionária paralisar o serviço ou 
concorrer para tanto, ressalvadas as hipó-
teses decorrentes de caso fortuito ou força 
maior;

IV – a concessionária perder as condições 
econômicas, técnicas ou operacionais para 
manter a adequada prestação do serviço 
concedido;

V – a concessionária não cumprir as penali-
dades impostas por infrações, nos devidos 
prazos;

VI – a concessionária não atender a intima-
ção do poder concedente no sentido de re-
gularizar a prestação do serviço; e

VII – a concessionária não atender a inti-
mação do poder concedente para, em 180 

(cento e oitenta) dias, apresentar a docu-
mentação relativa a regularidade fiscal, no 
curso da concessão, na forma do art. 29 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

§ 2º A declaração da caducidade da conces-
são deverá ser precedida da verificação da 
inadimplência da concessionária em pro-
cesso administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa.

§ 3º Não será instaurado processo adminis-
trativo de inadimplência antes de comuni-
cados à concessionária, detalhadamente, os 
descumprimentos contratuais referidos no 
§ 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para 
corrigir as falhas e transgressões apontadas 
e para o enquadramento, nos termos con-
tratuais.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e 
comprovada a inadimplência, a caducidade 
será declarada por decreto do poder 
concedente, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do 
processo.

§ 5º A indenização de que trata o parágrafo 
anterior, será devida na forma do art. 36 
desta Lei e do contrato, descontado o 
valor das multas contratuais e dos danos 
causados pela concessionária.

§ 6º Declarada a caducidade, não resultará 
para o poder concedente qualquer espécie 
de responsabilidade em relação aos encar-
gos, ônus, obrigações ou compromissos 
com terceiros ou com empregados da con-
cessionária.

Art. 39. O contrato de concessão poderá ser 
rescindido por iniciativa da concessionária, 
no caso de descumprimento das normas 
contratuais pelo poder concedente, mediante 
ação judicial especialmente intentada para esse 
fim.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no 
caput deste artigo, os serviços prestados 
pela concessionária não poderão ser inter-
rompidos ou paralisados, até a decisão judi-
cial transitada em julgado.
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CAPÍTULO XI
DAS PERMISSÕES

Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que 
observará os termos desta Lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive 
quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente.

Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta Lei.

Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 13 de fevereiro de 1995; 174º da Independência e 107º da República.

VEJA COMO ISSO JÁ FOI COBRADO PELA ESAF

1. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – No que se refere à 
figura da intervenção prevista no âmbito 
das concessões e permissões de serviços 
públicos, assinale a opção correta.

a) A intervenção tem duração máxima de 
180 (cento e oitenta) dias.

b) Tal instituto é espécie de extinção da 
concessão ou permissão de serviço 
público.

c) Como medida excepcionalíssima, a 
intervenção far-se-á por lei do poder 
concedente.

d) A intervenção não demanda a 
prévia observância aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa.

e) A intervenção demanda a prévia 
indenização pela assunção dos bens 
reversíveis, pelo Poder Público.

2. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – 
Conforme a legislação atual, a reversão de 
bens, uma vez extinta uma concessão de 
serviço público: 

a) não é mais admitida. 
b) é admitida em todas as modalidades de 

extinção da concessão. 

c) é aceita apenas na hipótese de advento 
do termo final de vigência do contrato 
respectivo. 

d) é admitida somente nas hipóteses de 
rescisão. 

e) é aceita apenas na hipótese de 
ocorrência de encampação. 

3. ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Em se 
tratando de permissão e concessão da 
prestação de serviço público, ante o 
disposto na Lei n. 8.987/95, marque a opção 
incorreta. 

a) Ocorrerá a caducidade da concessão 
caso a concessionária não cumpra as 
penalidades impostas por infrações, 
nos devidos prazos. 

b) Caracteriza-se como descontinuidade 
do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio 
aviso quando por inadimplemento do 
usuário, considerado o interesse da 
coletividade. 

c) O poder concedente poderá intervir na 
concessão, com o fim de assegurar a 
adequação na prestação do serviço. 

d) Sempre que forem atendidas as 
condições do contrato, considera-se 
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mantido seu equilíbrio econômico-
financeiro. 

e) Extinta a concessão, haverá a imediata 
assunção do serviço pelo poder 
concedente que ocupará as instalações 
e utilizará todos os bens reversíveis. 

4. ESAF – 2008 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– O serviço público, modernamente, busca 
melhorar e aperfeiçoar o atendimento ao 
público. Analise os itens a seguir:

I – considera-se concessão de serviço 
público a delegação de sua prestação, feita 
pelo poder concedente, mediante licitação, 
na modalidade concorrência, à pessoa 
jurídica ou consórcio de empresas;

II – considera-se permissão de serviço 
público a delegação, a título precário, 
mediante licitação, da prestação de serviços 
públicos, feita pelo poder concedente à 
pessoa física ou jurídica ou consórcio de 
empresas;

III – toda concessão ou permissão 
pressupõe a prestação de serviço adequado 
que satisfaça as condições de atualidade 
compreendendo a modernidade das 
instalações e a sua conservação;

IV – as concessionárias de serviços públicos 
de direito privado, nos Estados, são 
obrigadas a oferecer ao usuário, dentro 
do mês de vencimento, o mínimo de seis 
datas opcionais para escolherem os dias de 
vencimento de seus débitos.

Assinale a opção correta. 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item III está correto. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Apenas o item IV está incorreto. 
e) Apenas o item II está incorreto. 

5. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Não integra a natureza legal do 
instituto da permissão de serviço público: 

a) precedida de licitação pública. 
b) objeto limitado à prestação de serviços 

públicos não complexos. 
c) precariedade de seu objeto. 
d) revogabilidade unilateral do contrato 

pelo poder concedente. 
e) formalizada mediante contrato de 

adesão. 

6. ESAF – 2003 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – A permissão de serviço 
público, nos termos da legislação federal, 
deverá ser formalizada mediante:

a) termo de permissão
b) contrato administrativo
c) contrato de permissão
d) contrato de adesão
e) termo de compromisso 

Gabarito: 1. D 2. B 3. B 4. E 5. B 6. D
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CONCESSÃO PATROCINADA E CONCESSÃO ADMINISTRATIVA – PPP

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.

Institui normas gerais para licitação e 
contratação de parceria público-privada no 
âmbito da administração pública.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-
privada no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Esta Lei se aplica aos 
órgãos da Administração Pública direta, 
aos fundos especiais, às autarquias, às 
fundações públicas, às empresas públicas, 
às sociedades de economia mista e às 
demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato 
administrativo de concessão, na modalidade 
patrocinada ou administrativa.

§ 1º Concessão patrocinada é a concessão 
de serviços públicos ou de obras públicas de 
que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, quando envolver, adicionalmente à 
tarifa cobrada dos usuários contraprestação 
pecuniária do parceiro público ao parceiro 
privado.

§ 2º Concessão administrativa é o contrato 
de prestação de serviços de que a Adminis-
tração Pública seja a usuária direta ou indi-
reta, ainda que envolva execução de obra 
ou fornecimento e instalação de bens.

§ 3º Não constitui parceria público-privada 
a concessão comum, assim entendida a 
concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, quando não envolver 
contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado.

§ 4º É vedada a celebração de contrato de 
parceria público-privada:

I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 
20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

II – cujo período de prestação do serviço 
seja inferior a 5 (cinco) anos; ou

III – que tenha como objeto único o forne-
cimento de mão-de-obra, o fornecimento e 
instalação de equipamentos ou a execução 
de obra pública.

Art. 3º As concessões administrativas regem-se 
por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o 
disposto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 
da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995

§ 1º As concessões patrocinadas regem-
se por esta Lei, aplicando-se-lhes 
subsidiariamente o disposto na Lei no 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nas leis 
que lhe são correlatas

§ 2º As concessões comuns continuam 
regidas pela Lei no 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e pelas leis que lhe são correlatas, 
não se lhes aplicando o disposto nesta Lei.

§ 3º Continuam regidos exclusivamente 
pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e pelas leis que lhe são correlatas os contra-
tos administrativos que não caracterizem 
concessão comum, patrocinada ou adminis-
trativa. 

Art. 4º Na contratação de parceria público-
privada serão observadas as seguintes diretrizes:

I – eficiência no cumprimento das missões 
de Estado e no emprego dos recursos da 
sociedade;



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 689

II – respeito aos interesses e direitos dos 
destinatários dos serviços e dos entes 
privados incumbidos da sua execução;

III – indelegabilidade das funções de regula-
ção, jurisdicional, do exercício do poder de 
polícia e de outras atividades exclusivas do 
Estado;

IV – responsabilidade fiscal na celebração e 
execução das parcerias;

V – transparência dos procedimentos e das 
decisões;

VI – repartição objetiva de riscos entre as 
partes;

VII – sustentabilidade financeira e vantagens 
socioeconômicas dos projetos de parceria.

CAPÍTULO II
DOS CONTRATOS DE PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria 
público-privada atenderão ao disposto no art. 
23 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
no que couber, devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, compa-
tível com a amortização dos investimentos 
realizados, não inferior a 5 (cinco), nem su-
perior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo 
eventual prorrogação;

II – as penalidades aplicáveis à Administra-
ção Pública e ao parceiro privado em caso 
de inadimplemento contratual, fixadas sem-
pre de forma proporcional à gravidade da 
falta cometida, e às obrigações assumidas;

III – a repartição de riscos entre as partes, 
inclusive os referentes a caso fortuito, força 
maior, fato do príncipe e álea econômica 
extraordinária;

IV – as formas de remuneração e de atuali-
zação dos valores contratuais;

V – os mecanismos para a preservação da 
atualidade da prestação dos serviços;

VI – os fatos que caracterizem a inadim-
plência pecuniária do parceiro público, os 
modos e o prazo de regularização e, quando 
houver, a forma de acionamento da garan-
tia;

VII – os critérios objetivos de avaliação do 
desempenho do parceiro privado;

VIII – a prestação, pelo parceiro privado, de 
garantias de execução suficientes e compa-
tíveis com os ônus e riscos envolvidos, ob-
servados os limites dos §§ 3º e 5º do art. 56 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e, 
no que se refere às concessões patrocina-
das, o disposto no inciso XV do art. 18 da Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

IX – o compartilhamento com a Administra-
ção Pública de ganhos econômicos efetivos 
do parceiro privado decorrentes da redução 
do risco de crédito dos financiamentos utili-
zados pelo parceiro privado;

X – a realização de vistoria dos bens rever-
síveis, podendo o parceiro público reter os 
pagamentos ao parceiro privado, no valor 
necessário para reparar as irregularidades 
eventualmente detectadas.

XI – o cronograma e os marcos para o repas-
se ao parceiro privado das parcelas do apor-
te de recursos, na fase de investimentos do 
projeto e/ou após a disponibilização dos 
serviços, sempre que verificada a hipótese 
do § 2º do art. 6º desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 12.766, de 2012)

§ 1º As cláusulas contratuais de atualização 
automática de valores baseadas em índices 
e fórmulas matemáticas, quando houver, 
serão aplicadas sem necessidade de 
homologação pela Administração Pública, 
exceto se esta publicar, na imprensa oficial, 
onde houver, até o prazo de 15 (quinze) 
dias após apresentação da fatura, razões 
fundamentadas nesta Lei ou no contrato 
para a rejeição da atualização.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br690

§ 2º Os contratos poderão prever 
adicionalmente:

I – os requisitos e condições em que o 
parceiro público autorizará a transferência 
do controle ou a administração temporária 
da sociedade de propósito específico aos 
seus financiadores e garantidores com 
quem não mantenha vínculo societário 
direto, com o objetivo de promover a sua 
reestruturação financeira e assegurar a 
continuidade da prestação dos serviços, 
não se aplicando para este efeito o previsto 
no inciso I do parágrafo único do art. 27 da 
Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
(Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

II – a possibilidade de emissão de empenho 
em nome dos financiadores do projeto 
em relação às obrigações pecuniárias da 
Administração Pública;

III – a legitimidade dos financiadores do 
projeto para receber indenizações por 
extinção antecipada do contrato, bem como 
pagamentos efetuados pelos fundos e 
empresas estatais garantidores de parcerias 
público-privadas.

Art. 5º-A. Para fins do inciso I do § 2º do art. 5º, 
considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

I – o controle da sociedade de propósito 
específico a propriedade resolúvel de 
ações ou quotas por seus financiadores e 
garantidores que atendam os requisitos do 
art. 116 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

II – A administração temporária da 
sociedade de propósito específico, pelos 
financiadores e garantidores quando, sem 
a transferência da propriedade de ações 
ou quotas, forem outorgados os seguintes 
poderes: (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

a) indicar os membros do Conselho 
de Administração, a serem eleitos em 

Assembleia Geral pelos acionistas, nas 
sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976; ou administradores, a 
serem eleitos pelos quotistas, nas demais 
sociedades; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 
2015)

b) indicar os membros do Conselho Fiscal, a 
serem eleitos pelos acionistas ou quotistas 
controladores em Assembleia Geral; 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

c) exercer poder de veto sobre qualquer 
proposta submetida à votação dos 
acionistas ou quotistas da concessionária, 
que representem, ou possam representar, 
prejuízos aos fins previstos no caput deste 
artigo; (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

d) outros poderes necessários ao alcance 
dos fins previstos no caput deste artigo; 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 1º A administração temporária autorizada 
pelo poder concedente não acarretará 
responsabilidade aos financiadores e 
garantidores em relação à tributação, 
encargos, ônus, sanções, obrigações ou 
compromissos com terceiros, inclusive 
com o poder concedente ou empregados. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 2º O Poder Concedente disciplinará sobre 
o prazo da administração temporária. 
(Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

Art. 6º A contraprestação da Administração 
Pública nos contratos de parceria público-
privada poderá ser feita por:

I – ordem bancária;

II – cessão de créditos não tributários;

III – outorga de direitos em face da 
Administração Pública;

III – (Vide Lei nº 13.043, de 2014) Vigência

IV – outorga de direitos sobre bens públicos 
dominicais;

V – outros meios admitidos em lei.
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§ 1º O contrato poderá prever o pagamento 
ao parceiro privado de remuneração 
variável vinculada ao seu desempenho, 
conforme metas e padrões de qualidade e 
disponibilidade definidos no contrato.    

§ 2º O contrato poderá prever o aporte de 
recursos em favor do parceiro privado para 
a realização de obras e aquisição de bens 
reversíveis, nos termos dos incisos X e XI do 
caput do art. 18 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, desde que autorizado no 
edital de licitação, se contratos novos, ou 
em lei específica, se contratos celebrados 
até 8 de agosto de 2012.   

§ 3º O valor do aporte de recursos realizado 
nos termos do § 2º poderá ser excluído da 
determinação: 

I – do lucro líquido para fins de apuração 
do lucro real e da base de cálculo da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – 
CSLL; e 

II – da base de cálculo da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – 
COFINS.  

§ 4º A parcela excluída nos termos do § 3º 
deverá ser computada na determinação do 
lucro líquido para fins de apuração do lucro 
real, da base de cálculo da CSLL e da base 
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins, na proporção em que o custo 
para a realização de obras e aquisição de 
bens a que se refere o § 2º deste artigo for 
realizado, inclusive mediante depreciação 
ou extinção da concessão, nos termos do 
art. 35 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995. (Vide Lei nº 13.043, de 2014) Vigência

§ 5º Por ocasião da extinção do contrato, o 
parceiro privado não receberá indenização 
pelas parcelas de investimentos vinculados 
a bens reversíveis ainda não amortizadas 
ou depreciadas, quando tais investimentos 
houverem sido realizados com valores 
provenientes do aporte de recursos de que 
trata o § 2º. 

§ 6º ao § 12º (Vide Lei nº 13.043, de 2014) 
Vigência

Art. 7º A contraprestação da Administração 
Pública será obrigatoriamente precedida da 
disponibilização do serviço objeto do contrato 
de parceria público-privada.

§ 1º É facultado à administração pública, nos 
termos do contrato, efetuar o pagamento 
da contraprestação relativa a parcela fruível 
do serviço objeto do contrato de parceria 
público-privada.  

§ 2º O aporte de recursos de que trata o § 
2º do art. 6º, quando realizado durante a 
fase dos investimentos a cargo do parceiro 
privado, deverá guardar proporcionalidade 
com as etapas efetivamente executadas. 

CAPÍTULO III
DAS GARANTIAS

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas 
pela Administração Pública em contrato de 
parceria público-privada poderão ser garantidas 
mediante:  (Vide Lei nº 13.043, de 2014) 
Vigência

I – vinculação de receitas, observado 
o disposto no inciso IV do art. 167 da 
Constituição Federal;

II – instituição ou utilização de fundos 
especiais previstos em lei;

III – contratação de seguro-garantia com 
as companhias seguradoras que não sejam 
controladas pelo Poder Público;

IV – garantia prestada por organismos in-
ternacionais ou instituições financeiras que 
não sejam controladas pelo Poder Público;

V – garantias prestadas por fundo garanti-
dor ou empresa estatal criada para essa fi-
nalidade;

VI – outros mecanismos admitidos em lei.

Parágrafo único. (VETADO). (Vide Lei nº 
13.043, de 2014) 
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CAPÍTULO IV
DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO

Art. 9º Antes da celebração do contrato, 
deverá ser constituída sociedade de propósito 
específico, incumbida de implantar e gerir o 
objeto da parceria.

§ 1º A transferência do controle da 
sociedade de propósito específico estará 
condicionada à autorização expressa da 
Administração Pública, nos termos do edital 
e do contrato, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 27 da Lei no 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995.

§ 2º A sociedade de propósito específico 
poderá assumir a forma de companhia 
aberta, com valores mobiliários admitidos a 
negociação no mercado. 

§ 3º A sociedade de propósito específico 
deverá obedecer a padrões de governança 
corporativa e adotar contabilidade e 
demonstrações financeiras padronizadas, 
conforme regulamento. 

§ 4º Fica vedado à Administração Pública 
ser titular da maioria do capital votante das 
sociedades de que trata este Capítulo.

§ 5º A vedação prevista no § 4º deste 
artigo não se aplica à eventual aquisição 
da maioria do capital votante da sociedade 
de propósito específico por instituição 
financeira controlada pelo Poder Público 
em caso de inadimplemento de contratos 
de financiamento.

CAPÍTULO V
DA LICITAÇÃO

Art. 10. A contratação de parceria público-priva-
da será precedida de licitação na modalidade de 
concorrência, estando a abertura do processo 
licitatório condicionada a:

I – autorização da autoridade competente, 
fundamentada em estudo técnico que 
demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da 
contratação, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção pela forma 
de parceria público-privada;

b) que as despesas criadas ou aumentadas 
não afetarão as metas de resultados fiscais 
previstas no Anexo referido no § 1º do 
art. 4º da Lei Complementar no 101, de 4 
de maio de 2000, devendo seus efeitos 
financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente 
de receita ou pela redução permanente de 
despesa; e

c) quando for o caso, conforme as normas 
editadas na forma do art. 25 desta Lei, 
a observância dos limites e condições 
decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 
e 32 da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000, pelas obrigações contraídas 
pela Administração Pública relativas ao 
objeto do contrato;

II – elaboração de estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro nos exercícios em 
que deva vigorar o contrato de parceria 
público-privada;

III – declaração do ordenador da despesa 
de que as obrigações contraídas pela 
Administração Pública no decorrer do 
contrato são compatíveis com a lei de 
diretrizes orçamentárias e estão previstas 
na lei orçamentária anual;

IV – estimativa do fluxo de recursos públicos 
suficientes para o cumprimento, durante 
a vigência do contrato e por exercício 
financeiro, das obrigações contraídas pela 
Administração Pública;

V – seu objeto estar previsto no plano plu-
rianual em vigor no âmbito onde o contrato 
será celebrado;
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VI – submissão da minuta de edital e de 
contrato à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais 
de grande circulação e por meio eletrônico, 
que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, o 
prazo de duração do contrato, seu valor 
estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 
(trinta) dias para recebimento de sugestões, 
cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias 
antes da data prevista para a publicação do 
edital; e

VII – licença ambiental prévia ou expedição 
das diretrizes para o licenciamento 
ambiental do empreendimento, na forma 
do regulamento, sempre que o objeto do 
contrato exigir.

§ 1º A comprovação referida nas alíneas b 
e c do inciso I do caput deste artigo conterá 
as premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas, observadas as normas gerais 
para consolidação das contas públicas, 
sem prejuízo do exame de compatibilidade 
das despesas com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes 
orçamentárias.

§ 2º Sempre que a assinatura do contrato 
ocorrer em exercício diverso daquele em 
que for publicado o edital, deverá ser 
precedida da atualização dos estudos e 
demonstrações a que se referem os incisos I 
a IV do caput deste artigo.

§ 3º As concessões patrocinadas em 
que mais de 70% (setenta por cento) da 
remuneração do parceiro privado for paga 
pela Administração Pública dependerão de 
autorização legislativa específica.

§ 4º Os estudos de engenharia para a 
definição do valor do investimento da 
PPP deverão ter nível de detalhamento de 
anteprojeto, e o valor dos investimentos 
para definição do preço de referência para 
a licitação será calculado com base em 
valores de mercado considerando o custo 
global de obras semelhantes no Brasil ou 

no exterior ou com base em sistemas de 
custos que utilizem como insumo valores 
de mercado do setor específico do projeto, 
aferidos, em qualquer caso, mediante 
orçamento sintético, elaborado por meio de 
metodologia expedita ou paramétrica. 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá 
minuta do contrato, indicará expressamente 
a submissão da licitação às normas desta Lei e 
observará, no que couber, os §§ 3º e 4º do art. 
15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, podendo ainda prever:

I – exigência de garantia de proposta do 
licitante, observado o limite do inciso III do 
art. 31 da Lei no 8.666 , de 21 de junho de 
1993;

II – (VETADO)

III – o emprego dos mecanismos privados 
de resolução de disputas, inclusive a 
arbitragem, a ser realizada no Brasil e 
em língua portuguesa, nos termos da Lei 
no 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
para dirimir conflitos decorrentes ou 
relacionados ao contrato.

Parágrafo único. O edital deverá 
especificar, quando houver, as garantias 
da contraprestação do parceiro público a 
serem concedidas ao parceiro privado.

Art. 12. O certame para a contratação de 
parcerias público-privadas obedecerá ao 
procedimento previsto na legislação vigente 
sobre licitações e contratos administrativos e 
também ao seguinte:

I – o julgamento poderá ser precedido de 
etapa de qualificação de propostas técnicas, 
desclassificando-se os licitantes que não 
alcançarem a pontuação mínima, os quais 
não participarão das etapas seguintes;

II – o julgamento poderá adotar como 
critérios, além dos previstos nos incisos 
I e V do art. 15 da Lei no 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, os seguintes:
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a) menor valor da contraprestação a ser 
paga pela Administração Pública;

b) melhor proposta em razão da 
combinação do critério da alínea a com o 
de melhor técnica, de acordo com os pesos 
estabelecidos no edital;

III – o edital definirá a forma de apresentação 
das propostas econômicas, admitindo-se:

a) propostas escritas em envelopes 
lacrados; ou

b) propostas escritas, seguidas de lances 
em viva voz;

IV – o edital poderá prever a possibilidade de 
saneamento de falhas, de complementação 
de insuficiências ou ainda de correções de 
caráter formal no curso do procedimento, 
desde que o licitante possa satisfazer 
as exigências dentro do prazo fixado no 
instrumento convocatório.

§ 1º Na hipótese da alínea b do inciso III do 
caput deste artigo:

I – os lances em viva voz serão sempre 
oferecidos na ordem inversa da classificação 
das propostas escritas, sendo vedado ao 
edital limitar a quantidade de lances;

II – o edital poderá restringir a apresentação 
de lances em viva voz aos licitantes cuja 
proposta escrita for no máximo 20% (vinte 
por cento) maior que o valor da melhor 
proposta.

§ 2º O exame de propostas técnicas, para 
fins de qualificação ou julgamento, será 
feito por ato motivado, com base em 
exigências, parâmetros e indicadores de 
resultado pertinentes ao objeto, definidos 
com clareza e objetividade no edital.

Art. 13. O edital poderá prever a inversão da 
ordem das fases de habilitação e julgamento, 
hipótese em que:

I – encerrada a fase de classificação 
das propostas ou o oferecimento de 
lances, será aberto o invólucro com os 

documentos de habilitação do licitante 
mais bem classificado, para verificação 
do atendimento das condições fixadas no 
edital;

II – verificado o atendimento das exigências 
do edital, o licitante será declarado 
vencedor;

III – inabilitado o licitante melhor 
classificado, serão analisados os 
documentos habilitatórios do licitante com 
a proposta classificada em 2º (segundo) 
lugar, e assim, sucessivamente, até que um 
licitante classificado atenda às condições 
fixadas no edital;

IV – proclamado o resultado final do 
certame, o objeto será adjudicado ao 
vencedor nas condições técnicas e 
econômicas por ele ofertadas.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À UNIÃO

Art. 14. Será instituído, por decreto, órgão 
gestor de parcerias público-privadas federais, 
com competência para:   

I – definir os serviços prioritários para 
execução no regime de parceria público-
privada;

II – disciplinar os procedimentos para 
celebração desses contratos; 

III – autorizar a abertura da licitação e 
aprovar seu edital;

IV – apreciar os relatórios de execução dos 
contratos.

§ 1º O órgão mencionado no caput deste 
artigo será composto por indicação nominal 
de um representante titular e respectivo 
suplente de cada um dos seguintes órgãos:

I – Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, ao qual cumprirá a tarefa de 
coordenação das respectivas atividades;



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 695

II – Ministério da Fazenda;

III – Casa Civil da Presidência da República.

§ 2º Das reuniões do órgão a que se refere 
o caput deste artigo para examinar projetos 
de parceria público-privada participará um 
representante do órgão da Administração 
Pública direta cuja área de competência 
seja pertinente ao objeto do contrato em 
análise.

§ 3º Para deliberação do órgão gestor sobre 
a contratação de parceria público-privada, 
o expediente deverá estar instruído com 
pronunciamento prévio e fundamentado:

I – do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, sobre o mérito do 
projeto;

II – do Ministério da Fazenda, quanto à 
viabilidade da concessão da garantia e à 
sua forma, relativamente aos riscos para 
o Tesouro Nacional e ao cumprimento do 
limite de que trata o art. 22 desta Lei.

§ 4º Para o desempenho de suas funções, o 
órgão citado no caput deste artigo poderá 
criar estrutura de apoio técnico com a 
presença de representantes de instituições 
públicas.

§ 5º O órgão de que trata o caput deste 
artigo remeterá ao Congresso Nacional 
e ao Tribunal de Contas da União, com 
periodicidade anual, relatórios de 
desempenho dos contratos de parceria 
público-privada.

§ 6º Para fins do atendimento do disposto 
no inciso V do art. 4º desta Lei, ressalvadas 
as informações classificadas como sigilosas, 
os relatórios de que trata o § 5º deste artigo 
serão disponibilizados ao público, por meio 
de rede pública de transmissão de dados.

Art. 15. Compete aos Ministérios e às Agências 
Reguladoras, nas suas respectivas áreas de 
competência, submeter o edital de licitação ao 
órgão gestor, proceder à licitação, acompanhar 

e fiscalizar os contratos de parceria público-
privada.

Parágrafo único. Os Ministérios e Agências 
Reguladoras encaminharão ao órgão a 
que se refere o caput do art. 14 desta Lei, 
com periodicidade semestral, relatórios 
circunstanciados acerca da execução dos 
contratos de parceria público-privada, na 
forma definida em regulamento.

Art. 16. Ficam a União, seus fundos especiais, 
suas autarquias, suas fundações públicas 
e suas empresas estatais dependentes 
autorizadas a participar, no limite global de R$ 
6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais), em 
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas 
– FGP que terá por finalidade prestar garantia 
de pagamento de obrigações pecuniárias 
assumidas pelos parceiros públicos federais, 
distritais, estaduais ou municipais em virtude 
das parcerias de que trata esta Lei.  

§ 1º O FGP terá natureza privada e 
patrimônio próprio separado do patrimônio 
dos cotistas, e será sujeito a direitos e 
obrigações próprios.

§ 2º O patrimônio do Fundo será formado 
pelo aporte de bens e direitos realizado 
pelos cotistas, por meio da integralização 
de cotas e pelos rendimentos obtidos com 
sua administração.

§ 3º Os bens e direitos transferidos ao 
Fundo serão avaliados por empresa 
especializada, que deverá apresentar laudo 
fundamentado, com indicação dos critérios 
de avaliação adotados e instruído com os 
documentos relativos aos bens avaliados.

§ 4º A integralização das cotas poderá ser 
realizada em dinheiro, títulos da dívida 
pública, bens imóveis dominicais, bens 
móveis, inclusive ações de sociedade 
de economia mista federal excedentes 
ao necessário para manutenção de seu 
controle pela União, ou outros direitos com 
valor patrimonial.
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§ 5º O FGP responderá por suas obrigações 
com os bens e direitos integrantes de seu 
patrimônio, não respondendo os cotistas 
por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela 
integralização das cotas que subscreverem.

§ 6º A integralização com bens a que 
se refere o § 4º deste artigo será feita 
independentemente de licitação, mediante 
prévia avaliação e autorização específica do 
Presidente da República, por proposta do 
Ministro da Fazenda.

§ 7º O aporte de bens de uso especial ou de 
uso comum no FGP será condicionado a sua 
desafetação de forma individualizada.

§ 8º A capitalização do FGP, quando realizada 
por meio de recursos orçamentários, dar-
se-á por ação orçamentária específica para 
esta finalidade, no âmbito de Encargos 
Financeiros da União.  

Art. 17. O FGP será criado, administrado, gerido 
e representado judicial e extrajudicialmente 
por instituição financeira controlada, direta ou 
indiretamente, pela União, com observância das 
normas a que se refere o inciso XXII do art. 4º da 
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964.

§ 1º O estatuto e o regulamento do FGP 
serão aprovados em assembléia dos 
cotistas.

§ 2º A representação da União na assem-
bléia dos cotistas dar-se-á na forma do inci-
so V do art. 10 do Decreto-Lei no 147, de 3 
de fevereiro de 1967.

§ 3º Caberá à instituição financeira deliberar 
sobre a gestão e alienação dos bens e 
direitos do FGP, zelando pela manutenção 
de sua rentabilidade e liquidez.

Art. 18. O estatuto e o regulamento do FGP 
devem deliberar sobre a política de concessão 
de garantias, inclusive no que se refere à relação 
entre ativos e passivos do Fundo.

§ 1º A garantia será prestada na forma 
aprovada pela assembléia dos cotistas, nas 
seguintes modalidades:

I – fiança, sem benefício de ordem para o 
fiador;

II – penhor de bens móveis ou de direitos 
integrantes do patrimônio do FGP, sem 
transferência da posse da coisa empenhada 
antes da execução da garantia;

III – hipoteca de bens imóveis do patrimônio 
do FGP;

IV – alienação fiduciária, permanecendo a 
posse direta dos bens com o FGP ou com 
agente fiduciário por ele contratado antes 
da execução da garantia;

V – outros contratos que produzam efeito 
de garantia, desde que não transfiram a 
titularidade ou posse direta dos bens ao 
parceiro privado antes da execução da 
garantia;

VI – garantia, real ou pessoal, vinculada a 
um patrimônio de afetação constituído em 
decorrência da separação de bens e direitos 
pertencentes ao FGP.

§ 2º O FGP poderá prestar contra-garantias 
a seguradoras, instituições financeiras e 
organismos internacionais que garantirem 
o cumprimento das obrigações pecuniárias 
dos cotistas em contratos de parceria 
público-privadas.

§ 3º A quitação pelo parceiro público de 
cada parcela de débito garantido pelo FGP 
importará exoneração proporcional da 
garantia.

§ 4º O FGP poderá prestar garantia median-
te contratação de instrumentos disponíveis 
em mercado, inclusive para complementa-
ção das modalidades previstas no § 1º. 

§ 5º O parceiro privado poderá acionar o 
FGP nos casos de:  

I – crédito líquido e certo, constante de 
título exigível aceito e não pago pelo 
parceiro público após 15 (quinze) dias 
contados da data de vencimento; e    
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II – débitos constantes de faturas emitidas 
e não aceitas pelo parceiro público após 45 
(quarenta e cinco) dias contados da data de 
vencimento, desde que não tenha havido 
rejeição expressa por ato motivado.  

§ 6º A quitação de débito pelo FGP 
importará sua subrogação nos direitos do 
parceiro privado.

§ 7º Em caso de inadimplemento, os bens 
e direitos do Fundo poderão ser objeto 
de constrição judicial e alienação para 
satisfazer as obrigações garantidas.

§ 8º O FGP poderá usar parcela da cota 
da União para prestar garantia aos seus 
fundos especiais, às suas autarquias, às 
suas fundações públicas e às suas empresas 
estatais dependentes.   

§ 9º O FGP é obrigado a honrar faturas 
aceitas e não pagas pelo parceiro público.   

§ 10. O FGP é proibido de pagar faturas 
rejeitadas expressamente por ato motivado.    

§ 11. O parceiro público deverá informar o 
FGP sobre qualquer fatura rejeitada e sobre 
os motivos da rejeição no prazo de 40 (qua-
renta) dias contado da data de vencimento.  

§ 12. A ausência de aceite ou rejeição 
expressa de fatura por parte do parceiro 
público no prazo de 40 (quarenta) dias 
contado da data de vencimento implicará 
aceitação tácita.    

§ 13. O agente público que contribuir por 
ação ou omissão para a aceitação tácita 
de que trata o § 12 ou que rejeitar fatura 
sem motivação será responsabilizado pelos 
danos que causar, em conformidade com a 
legislação civil, administrativa e penal em 
vigor.  

Art. 19 O FGP não pagará rendimentos a seus 
cotistas, assegurando-se a qualquer deles o 
direito de requerer o resgate total ou parcial de 
suas cotas, correspondente ao patrimônio ainda 
não utilizado para a concessão de garantias, 

fazendo-se a liquidação com base na situação 
patrimonial do Fundo.

Art. 20. A dissolução do FGP, deliberada pela 
assembléia dos cotistas, ficará condicionada 
à prévia quitação da totalidade dos débitos 
garantidos ou liberação das garantias pelos 
credores.

Parágrafo único. Dissolvido o FGP, o seu 
patrimônio será rateado entre os cotistas, 
com base na situação patrimonial à data da 
dissolução.

Art. 21. É facultada a constituição de patrimônio 
de afetação que não se comunicará com 
o restante do patrimônio do FGP, ficando 
vinculado exclusivamente à garantia em virtude 
da qual tiver sido constituído, não podendo ser 
objeto de penhora, arresto, sequestro, busca 
e apreensão ou qualquer ato de constrição 
judicial decorrente de outras obrigações do FGP.

Parágrafo único. A constituição do 
patrimônio de afetação será feita por 
registro em Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos ou, no caso de bem 
imóvel, no Cartório de Registro Imobiliário 
correspondente.

Art. 22. A União somente poderá contratar 
parceria público-privada quando a soma das 
despesas de caráter continuado derivadas do 
conjunto das parcerias já contratadas não tiver 
excedido, no ano anterior, a 1% (um por cento) 
da receita corrente líquida do exercício, e as 
despesas anuais dos contratos vigentes, nos 
10 (dez) anos subsequentes, não excedam a 
1% (um por cento) da receita corrente líquida 
projetada para os respectivos exercícios.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2004; 183º da 
Independência e 116º da República.
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VEJA COMO ISSO JÁ FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF

1. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo 
– A respeito das parcerias público-privadas, 
analise as assertivas a seguir classificando-
as em falsas ou verdadeiras. 

Ao final, assinale a opção que contenha a 
sequência correta.

( ) As obrigações pecuniárias contraídas 
pela Administração Pública em contrato 
de parceria público-privada poderão ser 
garantidas mediante títulos da dívida 
agrária.

( ) É possível haver pagamento de 
contraprestação pela Administração Pública 
sem que obrigatoriamente seja precedido 
pela integral disponibilização do serviço 
pelo parceiro privado. 

( ) Os contratos de parceria público-
privada poderão prever a possibilidade 
de emissão de empenho em nome dos 
financiadores do projeto em relação às 
obrigações pecuniárias da Administração 
Pública.

( ) A contraprestação da Administração 
Pública nos contratos de parceria público-
privada poderá ser feita mediante outorga 
de direitos sobre bens públicos afetados de 
uso comum do povo.

( ) As concessões patrocinadas em que 
mais de 70% da remuneração do parceiro 
privado deva ser paga pela Administração 
Pública dependerão de autorização 
legislativa.

a) V, V, V, F, V
b) F, V, V, V, V
c) V, F, F, F, V
d) V, V, V, V, F
e) F, V, V, F, V

2. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da Fazen-
da Nacional – Relativamente às parcerias 
público-privadas a que se refere a Lei n. 
11.079, de 2004, assinale a opção correta.

a) Sempre devem ser precedidas de 
licitação, na modalidade concorrência 
ou pregão. 

b) Admite-se que os valores mobiliários 
atinentes à sociedade de propósito 
específico possam ser negociados no 
mercado.

c) Como regra, a sociedade de 
propósito específico deverá, direta ou 
indiretamente, ser controlada pela 
Administração Pública, que deterá a 
maioria do capital social com direito a 
voto.

d) Antes da celebração do contrato 
de parceria, poderá ser constituída 
sociedade de propósito específico, 
que ficará responsável pela gestão das 
atividades pactuadas. 

e) Consoante a legislação pátria, 
admite-se um único órgão gestor das 
parcerias público-privadas, que contará 
com a participação obrigatória de 
representantes de todos os estados, ao 
lado de representantes da União.

3. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas 
– Sobre a Parceria Público-Privada (PPP), 
assinale a opção correta.

a) São modalidades de PPP a concessão 
patrocinada e a concessão de uso. 

b) É possível que o objeto do contrato de 
PPP seja atividade regulatória. 

c) A modalidade de licitação para a PPP 
é a concorrência, não se admitindo, 
portanto, a realização de lances em viva 
voz no processo licitatório. 

d) O prazo de vigência do contrato de PPP 
pode ser de até quarenta anos. 

e) Antes da celebração do contrato de 
PPP, deverá ser constituída sociedade 
de propósito específico, incumbida de 
implantar e gerir o objeto da parceria. 
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4. ESAF – 2008 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Nos 
contratos de parceria público-privada, a contraprestação da Administração Pública poderá ser 
feita de acordo com as opções mencionadas na Lei n. 11.079/2004. Assinale a opção que não 
consta no texto legal. 

a) Ordem bancária. 
b) Outorga de direitos sobre bens particulares. 
c) Outorga de direitos em face da Administração Pública. 
d) Outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. 
e) Cessão de créditos não tributários. 

5. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz do Trabalho – A forma mais moderna de prestação de 
serviços públicos é a denominada parceria público-privada, regida pela Lei nº 11.079/04.

No âmbito dessa norma, foram previstas várias formas de garantia para sustentar as obrigações 
pecuniárias contraídas pelo Poder Público. 

Assinale, no rol abaixo, aquela garantia que não está prevista na norma citada. 

a) Instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. 
b) Contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas 

pelo Poder Público. 
c) Garantias prestadas por empresa estatal criada para essa finalidade. 
d) Garantia prestada por instituição financeira, de qualquer natureza. 
e) Garantia prestada por organismos internacionais. 

6. REGIME JURÍDICO DA LICITAÇÃO E DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 
OBRIGATORIEDADE, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E VEDAÇÃO DA LICITAÇÃO. 
PROCEDIMENTOS, ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO. MODALIDADES DE LICITAÇÃO. 
REGIME DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 8.666, DE 21/6/1993, 
LEI Nº 10.520, DE 17/7/2002, E ALTERAÇÕES.

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administra-
ções públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de econo-
mia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

Gabarito: 1. E 2. B 3. E 4. B 5. D
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[...]

XXI – ressalvados os casos especificados 
na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública 
que assegure igualdade de condições a 
todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos 
nesta Constituição, a exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos 
da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico 
da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção 
ou comercialização de bens ou de prestação 
de serviços, dispondo sobre: 

I – sua função social e formas de fiscalização 
pelo Estado e pela sociedade; 

II – a sujeição ao regime jurídico próprio 
das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários; 

III – licitação e contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, observados 
os princípios da administração pública;

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma 
da lei, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais 
sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 

âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime 
desta Lei, além dos órgãos da administração 
direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista 
e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações, concessões, 
permissões e locações da Administração 
Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, 
considera-se contrato todo e qualquer 
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ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para 
a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.   

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos 
atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em 
razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste 
artigo e no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de 
outubro de 1991; 

II – estabelecer tratamento diferenciado 
de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre 
empresas brasileiras e estrangeiras, 
inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo 
quando envolvidos financiamentos de 
agências internacionais, ressalvado o 
disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º 
da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 2º Em igualdade de condições, como 
critério de desempate, será assegurada 

preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços:

I – (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010)

II – produzidos no País; 

III – produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras.

IV – produzidos ou prestados por 
empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo 
públicos e acessíveis ao público os atos 
de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva 
abertura.

§ 4º (Vetado). 

§ 5º Nos processos de licitação previstos no 
caput, poderá ser estabelecido margem de 
preferência para produtos manufaturados 
e para serviços nacionais que atendam a 
normas técnicas brasileiras. 

§ 6º A margem de preferência de que trata 
o § 5º será estabelecida com base em 
estudos revistos periodicamente, em prazo 
não superior a 5 (cinco) anos, que levem em 
consideração: 

I – geração de emprego e renda; 

II – efeito na arrecadação de tributos 
federais, estaduais e municipais; 

III – desenvolvimento e inovação 
tecnológica realizados no País; 

IV – custo adicional dos produtos e serviços; 
e 

V – em suas revisões, análise retrospectiva 
de resultados. 

§ 7º Para os produtos manufaturados 
e serviços nacionais resultantes de 
desenvolvimento e inovação tecnológica 
realizados no País, poderá ser estabelecido 
margem de preferência adicional àquela 
prevista no § 5º. 
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§ 8º As margens de preferência por 
produto, serviço, grupo de produtos ou 
grupo de serviços, a que se referem os §§ 5º 
e 7º, serão definidas pelo Poder Executivo 
federal, não podendo a soma delas 
ultrapassar o montante de 25% (vinte e 
cinco por cento) sobre o preço dos produtos 
manufaturados e serviços estrangeiros. 

§ 9º As disposições contidas nos §§ 5º e 7º 
deste artigo não se aplicam aos bens e aos 
serviços cuja capacidade de produção ou 
prestação no País seja inferior: 

I – à quantidade a ser adquirida ou 
contratada; ou 

II – ao quantitativo fixado com fundamento 
no § 7º do art. 23 desta Lei, quando for o 
caso. 

§ 10. A margem de preferência a que se 
refere o § 5º poderá ser estendida, total 
ou parcialmente, aos bens e serviços 
originários dos Estados Partes do Mercado 
Comum do Sul – Mercosul. 

§ 11. Os editais de licitação para a 
contratação de bens, serviços e obras 
poderão, mediante prévia justificativa 
da autoridade competente, exigir que o 
contratado promova, em favor de órgão 
ou entidade integrante da administração 
pública ou daqueles por ela indicados 
a partir de processo isonômico, 
medidas de compensação comercial, 
industrial, tecnológica ou acesso a 
condições vantajosas de financiamento, 
cumulativamente ou não, na forma 
estabelecida pelo Poder Executivo federal. 

§ 12. Nas contratações destinadas 
à implantação, manutenção e ao 
aperfeiçoamento dos sistemas de 
tecnologia de informação e comunicação, 
considerados estratégicos em ato do Poder 
Executivo federal, a licitação poderá ser 
restrita a bens e serviços com tecnologia 
desenvolvida no País e produzidos de 
acordo com o processo produtivo básico de 

que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro 
de 2001. 

§ 13. Será divulgada na internet, a cada 
exercício financeiro, a relação de empresas 
favorecidas em decorrência do disposto 
nos §§ 5º, 7º, 10, 11 e 12 deste artigo, com 
indicação do volume de recursos destinados 
a cada uma delas. 

§ 14. As preferências definidas neste 
artigo e nas demais normas de licitação e 
contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas 
e empresas de pequeno porte na forma 
da lei.  (Incluído pela Lei Complementar nº 
147, de 2014)

§ 15. As preferências dispostas neste 
artigo prevalecem sobre as demais 
preferências previstas na legislação quando 
estas forem aplicadas sobre produtos ou 
serviços estrangeiros.    (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014)

Art. 4º Todos quantos participem de licitação 
promovida pelos órgãos ou entidades a que se 
refere o art. 1º têm direito público subjetivo à 
fiel observância do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer 
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a perturbar ou 
impedir a realização dos trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento 
licitatório previsto nesta lei caracteriza ato 
administrativo formal, seja ele praticado em 
qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5º Todos os valores, preços e custos 
utilizados nas licitações terão como expressão 
monetária a moeda corrente nacional, 
ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, 
devendo cada unidade da Administração, 
no pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização 
de obras e prestação de serviços, obedecer, 
para cada fonte diferenciada de recursos, 
a estrita ordem cronológica das datas de 
suas exigibilidades, salvo quando presentes 
relevantes razões de interesse público e 
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mediante prévia justificativa da autoridade 
competente, devidamente publicada.

§ 1º Os créditos a que se refere este artigo 
terão seus valores corrigidos por critérios 
previstos no ato convocatório e que lhes 
preservem o valor.

§ 2º A correção de que trata o parágrafo 
anterior cujo pagamento será feito junto 
com o principal, correrá à conta das mesmas 
dotações orçamentárias que atenderam aos 
créditos a que se referem. 

§ 3º Observados o disposto no caput, os 
pagamentos decorrentes de despesas cujos 
valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do 
que dispõe seu parágrafo único, deverão 
ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 
úteis, contados da apresentação da fatura. 

Art. 5º-A. As normas de licitações e contratos 
devem privilegiar o tratamento diferenciado 
e favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014)

Seção II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

I – Obra – toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação, 
realizada por execução direta ou indireta;

II – Serviço – toda atividade destinada a 
obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, 
conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, 
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais; 

III – Compra – toda aquisição remunerada 
de bens para fornecimento de uma só vez 
ou parceladamente;

IV – Alienação – toda transferência de 
domínio de bens a terceiros;

V – Obras, serviços e compras de grande 
vulto – aquelas cujo valor estimado seja 
superior a 25 (vinte e cinco) vezes o limite 
estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 
23 desta Lei;

VI – Seguro-Garantia – o seguro que 
garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e 
contratos;

VII – Execução direta – a que é feita pelos 
órgãos e entidades da Administração, pelos 
próprios meios;

VIII – Execução indireta – a que o órgão 
ou entidade contrata com terceiros sob 
qualquer dos seguintes regimes: 

a) empreitada por preço global – quando se 
contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário – quando 
se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas;

c) (Vetado). 

d) tarefa – quando se ajusta mão-de-obra 
para pequenos trabalhos por preço certo, 
com ou sem fornecimento de materiais;

e) empreitada integral – quando se 
contrata um empreendimento em sua 
integralidade, compreendendo todas as 
etapas das obras, serviços e instalações 
necessárias, sob inteira responsabilidade da 
contratada até a sua entrega ao contratante 
em condições de entrada em operação, 
atendidos os requisitos técnicos e legais 
para sua utilização em condições de 
segurança estrutural e operacional e com 
as características adequadas às finalidades 
para que foi contratada;

IX – Projeto Básico – conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou 
serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos 
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preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, 
e que possibilite a avaliação do custo da 
obra e a definição dos métodos e do prazo 
de execução, devendo conter os seguintes 
elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida 
de forma a fornecer visão global da obra 
e identificar todos os seus elementos 
constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, 
suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação 
ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a 
executar e de materiais e equipamentos 
a incorporar à obra, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores 
resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução;

d) informações que possibilitem o estudo 
e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições 
organizacionais para a obra, sem frustrar o 
caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de 
licitação e gestão da obra, compreendendo 
a sua programação, a estratégia de 
suprimentos, as normas de fiscalização e 
outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da 
obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente 
avaliados;

X – Projeto Executivo – o conjunto dos 
elementos necessários e suficientes à 
execução completa da obra, de acordo 
com as normas pertinentes da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

XI – Administração Pública – a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado 
sob controle do poder público e das 
fundações por ele instituídas ou mantidas;

XII – Administração – órgão, entidade 
ou unidade administrativa pela qual 
a Administração Pública opera e atua 
concretamente;

XIII – Imprensa Oficial – veículo oficial 
de divulgação da Administração Pública, 
sendo para a União o Diário Oficial da 
União, e, para os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, o que for definido nas 
respectivas leis; 

XIV – Contratante – é o órgão ou entidade 
signatária do instrumento contratual; 

XV – Contratado – a pessoa física ou jurídica 
signatária de contrato com a Administração 
Pública;

XVI – Comissão – comissão, permanente 
ou especial, criada pela Administração 
com a função de receber, examinar e julgar 
todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento 
de licitantes.

XVII – produtos manufaturados nacionais 
– produtos manufaturados, produzidos 
no território nacional de acordo com o 
processo produtivo básico ou com as 
regras de origem estabelecidas pelo Poder 
Executivo federal; 

XVIII – serviços nacionais – serviços 
prestados no País, nas condições 
estabelecidas pelo Poder Executivo federal; 

XIX – sistemas de tecnologia de informação e 
comunicação estratégicos – bens e serviços 
de tecnologia da informação e comunicação 
cuja descontinuidade provoque dano 
significativo à administração pública e que 
envolvam pelo menos um dos seguintes 
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requisitos relacionados às informações 
críticas: disponibilidade, confiabilidade, 
segurança e confidencialidade. 

Seção IV
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se 
serviços técnicos profissionais especializados os 
trabalhos relativos a:

I – estudos técnicos, planejamentos e 
projetos básicos ou executivos;

II – pareceres, perícias e avaliações em 
geral;

III – assessorias ou consultorias técnicas e 
auditorias financeiras ou tributárias; 

IV – fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento de obras ou serviços;

V – patrocínio ou defesa de causas judiciais 
ou administrativas;

VI – treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal;

VII – restauração de obras de arte e bens de 
valor histórico.

VIII – (Vetado). 

§ 1º Ressalvados os casos de inexigibilidade 
de licitação, os contratos para a prestação 
de serviços técnicos profissionais 
especializados deverão, preferencialmente, 
ser celebrados mediante a realização de 
concurso, com estipulação prévia de prêmio 
ou remuneração.

§ 2º Aos serviços técnicos previstos neste 
artigo aplica-se, no que couber, o disposto 
no art. 111 desta Lei.

§ 3º A empresa de prestação de serviços 
técnicos especializados que apresente 
relação de integrantes de seu corpo técnico 
em procedimento licitatório ou como 
elemento de justificação de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, ficará obrigada 

a garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os serviços 
objeto do contrato.

Seção V
DAS COMPRAS

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a 
adequada caracterização de seu objeto e 
indicação dos recursos orçamentários para seu 
pagamento, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possível, 
deverão:  

I – atender ao princípio da padronização, 
que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, 
observadas, quando for o caso, as condições 
de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas; 

II – ser processadas através de sistema de 
registro de preços; 

III – submeter-se às condições de aquisição 
e pagamento semelhantes às do setor 
privado;

IV – ser subdivididas em tantas parcelas 
quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando 
economicidade;

V – balizar-se pelos preços praticados 
no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

§ 1º O registro de preços será precedido de 
ampla pesquisa de mercado.

§ 2º Os preços registrados serão publicados 
trimestralmente para orientação da 
Administração, na imprensa oficial.

§ 3º O sistema de registro de preços será 
regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as 
seguintes condições: 

I – seleção feita mediante concorrência;
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II – estipulação prévia do sistema de controle 
e atualização dos preços registrados;

III – validade do registro não superior a um 
ano.

§ 4º A existência de preços registrados 
não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, 
ficando-lhe facultada a utilização de outros 
meios, respeitada a legislação relativa às 
licitações, sendo assegurado ao beneficiário 
do registro preferência em igualdade de 
condições.

§ 5º O sistema de controle originado no 
quadro geral de preços, quando possível, 
deverá ser informatizado.

§ 6º Qualquer cidadão é parte legítima para 
impugnar preço constante do quadro geral 
em razão de incompatibilidade desse com o 
preço vigente no mercado.

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, 
ainda:

I – a especificação completa do bem a ser 
adquirido sem indicação de marca; 

II – a definição das unidades e das 
quantidades a serem adquiridas em função 
do consumo e utilização prováveis, cuja 
estimativa será obtida, sempre que possível, 
mediante adequadas técnicas quantitativas 
de estimação; 

III – as condições de guarda e armazena-
mento que não permitam a deterioração do 
material. 

§ 8º O recebimento de material de valor 
superior ao limite estabelecido no art. 23 
desta Lei, para a modalidade de convite, 
deverá ser confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 3 (três) membros.

Art. 16. Será dada publicidade, mensalmente, 
em órgão de divulgação oficial ou em quadro 
de avisos de amplo acesso público, à relação 
de todas as compras feitas pela Administração 
Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a 
identificação do bem comprado, seu preço 
unitário, a quantidade adquirida, o nome do 
vendedor e o valor total da operação, podendo 
ser aglutinadas por itens as compras feitas com 
dispensa e inexigibilidade de licitação. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica aos casos de dispensa de 
licitação previstos no inciso IX do art. 24. 

Seção VI
DAS ALIENAÇÕES

Art. 17. A alienação de bens da Administração 
Pública, subordinada à existência de interesse 
público devidamente justificado, será precedida 
de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização 
legislativa para órgãos da administração direta 
e entidades autárquicas e fundacionais, e, 
para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na 
modalidade de concorrência, dispensada esta 
nos seguintes casos:

II – quando móveis, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos:

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro 
órgão ou entidade da administração pública, 
de qualquer esfera de governo, ressalvado o 
disposto nas alíneas f, h e i; 

a) doação, permitida exclusivamente para 
fins e uso de interesse social, após avaliação 
de sua oportunidade e conveniência sócio-
econômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação; 
b) permuta, permitida exclusivamente entre 
órgãos ou entidades da Administração Pública; 
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c) permuta, por outro imóvel que atenda aos 
requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta 
Lei; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da 
administração pública, de qualquer esfera de 
governo; 
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis residenciais 
construídos, destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas habitacionais 
ou de regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública; 
g) procedimentos de legitimação de posse 
de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 
de dezembro de 1976, mediante iniciativa 
e deliberação dos órgãos da Administração 
Pública em cuja competência legal inclua-se tal 
atribuição; 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, 
concessão de direito real de uso, locação ou 
permissão de uso de bens imóveis de uso 
comercial de âmbito local com área de até 250 
m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) 
e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social 
desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública; 
i) alienação e concessão de direito real de uso, 
gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais 
da União na Amazônia Legal onde incidam 
ocupações até o limite de 15 (quinze) 
módulos fiscais ou 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares), para fins de regularização 
fundiária, atendidos os requisitos legais; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas 
em bolsa, observada a legislação específica;
d) venda de títulos, na forma da legislação 
pertinente;
e) venda de bens produzidos ou comercializados 
por órgãos ou entidades da Administração 
Pública, em virtude de suas finalidades;
f) venda de materiais e equipamentos para 
outros órgãos ou entidades da Administração 
Pública, sem utilização previsível por quem 
deles dispõe. 

§ 1º Os imóveis doados com base na alínea 
"b" do inciso I deste artigo, cessadas as razões 
que justificaram a sua doação, reverterão ao 
patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a 
sua alienação pelo beneficiário. 
§ 2º A Administração também poderá conceder 
título de propriedade ou de direito real de uso 
de imóveis, dispensada licitação, quando o uso 
destinar-se:  
I – a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública, qualquer que seja a localização do 
imóvel; 

§ 6º Para a venda de bens móveis avaliados, 
isolada ou globalmente, em quantia não 
superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, 
alínea "b" desta Lei, a Administração poderá 
permitir o leilão.
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II – a pessoa natural que, nos termos da lei, 
regulamento ou ato normativo do órgão 
competente, haja implementado os requisitos 
mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica 
e exploração direta sobre área rural situada na 
Amazônia Legal, superior a 1 (um) módulo fiscal 
e limitada a 15 (quinze) módulos fiscais, desde 
que não exceda 1.500ha (mil e quinhentos 
hectares); 

§ 2º-A. As hipóteses do inciso II do § 2º ficam 
dispensadas de autorização legislativa, porém 
submetem-se aos seguintes condicionamentos: 

I – aplicação exclusivamente às áreas em que a 
detenção por particular seja comprovadamente 
anterior a 1º de dezembro de 2004; 

II – submissão aos demais requisitos e 
impedimentos do regime legal e administrativo 
da destinação e da regularização fundiária de 
terras públicas; 

III – vedação de concessões para hipóteses 
de exploração não-contempladas na 
lei agrária, nas leis de destinação de 
terras públicas, ou nas normas legais ou 
administrativas de zoneamento ecológico-
econômico; e

IV – previsão de rescisão automática da 
concessão, dispensada notificação, em caso 
de declaração de utilidade, ou necessidade 
pública ou interesse social. 

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste 
artigo: 

I – só se aplica a imóvel situado em zona 
rural, não sujeito a vedação, impedimento 
ou inconveniente a sua exploração mediante 
atividades agropecuárias; 

II – fica limitada a áreas de até quinze 
módulos fiscais, desde que não exceda mil e 
quinhentos hectares, vedada a dispensa de 
licitação para áreas superiores a esse limite; 

III – pode ser cumulada com o quantitativo 
de área decorrente da figura prevista na 
alínea g do inciso I do caput deste artigo, até 
o limite previsto no inciso II deste parágrafo. 
(Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)

IV – (VETADO) 
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§ 3º  Entende-se por investidura, para os 
fins desta lei: 

I – a alienação aos proprietários de 
imóveis lindeiros de área remanescente ou 
resultante de obra pública, área esta que 
se tornar inaproveitável isoladamente, por 
preço nunca inferior ao da avaliação e desde 
que esse não ultrapasse a 50% (cinquenta 
por cento) do valor constante da alínea "a" 
do inciso II do art. 23 desta lei; 

II – a alienação, aos legítimos possuidores 
diretos ou, na falta destes, ao Poder Público, 
de imóveis para fins residenciais construídos 
em núcleos urbanos anexos a usinas 
hidrelétricas, desde que considerados 
dispensáveis na fase de operação dessas 
unidades e não integrem a categoria de 
bens reversíveis ao final da concessão.  

§ 4º  A doação com encargo será 
licitada e de seu instrumento constarão, 
obrigatoriamente os encargos, o prazo de 
seu cumprimento e cláusula de reversão, 
sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitação no caso de interesse 
público devidamente justificado; 

§ 5º  Na hipótese do parágrafo anterior, 
caso o donatário necessite oferecer o 
imóvel em garantia de financiamento, a 
cláusula de reversão e demais obrigações 
serão garantidas por hipoteca em segundo 
grau em favor do doador. 

§ 6º  Para a venda de bens móveis avaliados, 
isolada ou globalmente, em quantia não 
superior ao limite previsto no art. 23, inciso 
II, alínea "b" desta Lei, a Administração 
poderá permitir o leilão. 

§ 7º  (VETADO). 

Art. 18. Na concorrência para a venda de bens 
imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à 
comprovação do recolhimento de quantia 
correspondente a 5% (cinco por cento) da 
avaliação.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
8.883, de 1994)

Art. 19.  Os bens imóveis da Administração 
Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em 
pagamento, poderão ser alienados por ato 
da autoridade competente, observadas as 
seguintes regras:

I – avaliação dos bens alienáveis;

II – comprovação da necessidade ou 
utilidade da alienação;

III – adoção do procedimento licitatório, 
sob a modalidade de concorrência ou leilão. 

CAPÍTULO II
DA LICITAÇÃO

Seção I
DAS MODALIDADES, LIMITES  

E DISPENSA

Art. 20.  As licitações serão efetuadas no local 
onde se situar a repartição interessada, salvo 
por motivo de interesse público, devidamente 
justificado.

Parágrafo único.  O disposto neste artigo 
não impedirá a habilitação de interessados 
residentes ou sediados em outros locais.

Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos 
editais das concorrências, das tomadas de 
preços, dos concursos e dos leilões, embora 
realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no 
mínimo, por uma vez: 

I – no Diário Oficial da União, quando 
se tratar de licitação feita por órgão 
ou entidade da Administração Pública 
Federal e, ainda, quando se tratar de 
obras financiadas parcial ou totalmente 
com recursos federais ou garantidas por 
instituições federais; 

II – no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito 
Federal quando se tratar, respectivamente, 
de licitação feita por órgão ou entidade 
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da Administração Pública Estadual ou 
Municipal, ou do Distrito Federal; 

III – em jornal diário de grande circulação no 
Estado e também, se houver, em jornal de 
circulação no Município ou na região onde 
será realizada a obra, prestado o serviço, 
fornecido, alienado ou alugado o bem, 
podendo ainda a Administração, conforme 
o vulto da licitação, utilizar-se de outros 
meios de divulgação para ampliar a área de 
competição. 

§ 1º  O aviso publicado conterá a indicação 
do local em que os interessados poderão ler 
e obter o texto integral do edital e todas as 
informações sobre a licitação.

§ 2º  O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas ou da realização do evento será: 

I – quarenta e cinco dias para: 

a) concurso; 

b) concorrência, quando o contrato a 
ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitação 
for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço"; 

II – trinta dias para: 

a) concorrência, nos casos não especificados 
na alínea "b" do inciso anterior; 

b) tomada de preços, quando a licitação 
for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço"; 

III – quinze dias para a tomada de preços, 
nos casos não especificados na alínea "b" 
do inciso anterior, ou leilão; 

IV – cinco dias úteis para convite. 

I – 45 dias para:

a) concurso

b) concorrência
 • quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 

empreitada integral ou

 • quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e 
preço",

I – 30 dias para:

a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior; (empreitada por preço globale empreitada por preço unitário)
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou 
"técnica e preço".

I – 15 dias para: A tomada de preços, nos casos não especificados  na alínea "b" do inciso 
anterior, ou leilão;

I – 05 dias para: Para convite.

§ 3º  Os prazos estabelecidos no parágrafo 
anterior serão contados a partir da última 
publicação do edital resumido ou da 
expedição do convite, ou ainda da efetiva 
disponibilidade do edital ou do convite e 
respectivos anexos, prevalecendo a data 
que ocorrer mais tarde. 

§ 4º  Qualquer modificação no edital exige 
divulgação pela mesma forma que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar 
a formulação das propostas. 

Art. 22.  São modalidades de licitação: 

I – concorrência; 

II – tomada de preços; 

III – convite; 

IV – concurso; 

V – leilão. 
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§ 1º Concorrência é a modalidade de 
licitação entre quaisquer interessados que, 
na fase inicial de habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto.

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de 
licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento 
até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação.

§ 3º Convite é a modalidade de licitação 
entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual 
afixará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 24 
(vinte e quatro) horas da apresentação das 
propostas.

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para escolha 
de trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima 
de 45 (quarenta e cinco) dias.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados para a 

venda de bens móveis inservíveis para a 
administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a 
alienação de bens imóveis prevista no art. 
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou 
superior ao valor da avaliação. 

§ 6º  Na hipótese do § 3º deste artigo, 
existindo na praça mais de 3 (três) possíveis 
interessados, a cada novo convite, realizado 
para objeto idêntico ou assemelhado, é 
obrigatório o convite a, no mínimo, mais 
um interessado, enquanto existirem 
cadastrados não convidados nas últimas 
licitações.  

§ 7º  Quando, por limitações do mercado 
ou manifesto desinteresse dos convidados, 
for impossível a obtenção do número 
mínimo de licitantes exigidos no § 3º deste 
artigo, essas circunstâncias deverão ser 
devidamente justificadas no processo, sob 
pena de repetição do convite. 

§ 8º  É vedada a criação de outras modalida-
des de licitação ou a combinação das referi-
das neste artigo. 

§ 9º  Na hipótese do parágrafo 2º deste 
artigo, a administração somente poderá 
exigir do licitante não cadastrado os 
documentos previstos nos arts. 27 a 31, que 
comprovem  habilitação compatível com o 
objeto da licitação, nos termos do edital. 

Art. 23. As MODALIDADES de licitação a que se 
referem os incisos I a III do artigo anterior serão 
determinadas em função dos seguintes limites, 
tendo em vista o valor estimado da contratação:

I – para obras e serviços 
de engenharia:

a) convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
b) tomada de preços – até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais); 

II – para compras e 
serviços não referidos no 

inciso anterior:

a) convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  
b) tomada de preços – até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais);  
c) concorrência – acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais).  
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§ 1º As obras, serviços e compras efetua-
das pela Administração serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem 
técnica e economicamente viáveis, proce-
dendo-se à licitação com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis 
no mercado e à ampliação da competitivi-
dade sem perda da economia de escala.  

§ 2º Na execução de obras e serviços e nas 
compras de bens, parceladas nos termos 
do parágrafo anterior, a cada etapa ou con-
junto de etapas da obra, serviço ou com-
pra, há de corresponder licitação distinta, 
preservada a modalidade pertinente para 
a execução do objeto em licitação.  

§ 3º  A concorrência é a modalidade de 
licitação cabível, qualquer que seja o valor 
de seu objeto, tanto na compra ou alienação 
de bens imóveis, ressalvado o disposto no 
art. 19, como nas concessões de direito 
real de uso e nas licitações internacionais, 
admitindo-se neste último caso, observados 
os limites deste artigo, a tomada de preços, 
quando o órgão ou entidade dispuser de 
cadastro internacional de fornecedores ou 
o convite, quando não houver fornecedor 
do bem ou serviço no País. 

§ 4º  Nos casos em que couber convite, a 
Administração poderá utilizar a tomada de 
preços e, em qualquer caso, a concorrência.

§ 5º  É vedada a utilização da modalidade 
"convite" ou "tomada de preços", conforme 
o caso, para parcelas de uma mesma 
obra ou serviço, ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente, sempre que o 
somatório de seus valores caracterizar 
o caso de "tomada de preços" ou 
"concorrência", respectivamente, nos 
termos deste artigo, exceto para as parcelas 
de natureza específica que possam ser 
executadas por pessoas ou empresas de 
especialidade diversa daquela do executor 
da obra ou serviço.   

§ 6º  As organizações industriais da 
Administração Federal direta, em face 
de suas peculiaridades, obedecerão aos 
limites estabelecidos no inciso I deste artigo 
também para suas compras e serviços 
em geral, desde que para a aquisição de 
materiais aplicados exclusivamente na 
manutenção, reparo ou fabricação de meios 
operacionais bélicos pertencentes à União.  

§ 7º Na compra de bens de natureza 
divisível e desde que não haja prejuízo 
para o conjunto ou complexo, é permitida 
a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas a 
ampliação da competitividade, podendo 
o edital fixar quantitativo mínimo para 
preservar a economia de escala.  

§ 8º No caso de consórcios públicos, aplicar-
se-á o dobro dos valores mencionados no 
caput deste artigo quando formado por 
até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, 
quando formado por maior número. 

ART. 24.  É DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO:  

I – para obras e serviços de engenharia 
de valor até 10% (dez por cento) do limite 
previsto na alínea "a", do inciso I do artigo 
anterior, desde que não se refiram a 
parcelas de uma mesma obra ou serviço 
ou ainda para obras e serviços da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; 

II – para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea "a", do inciso II do artigo anterior 
e para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não se refiram a parcelas de 
um mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez;  

III – nos casos de guerra ou grave 
perturbação da ordem;

IV – nos casos de emergência ou de calami-
dade pública, quando caracterizada urgên-
cia de atendimento de situação que possa 
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ocasionar prejuízo ou comprometer a segu-
rança de pessoas, obras, serviços, equipa-
mentos e outros bens, públicos ou particu-
lares, e somente para os bens necessários 
ao atendimento da situação emergencial 
ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação dos respectivos con-
tratos; 

V – quando não acudirem interessados à 
licitação anterior e esta, justificadamente, 
não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas 
as condições preestabelecidas;

VI – quando a União tiver que intervir no 
domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento;

VII – quando as propostas apresentadas 
consignarem preços manifestamente supe-
riores aos praticados no mercado nacional, 
ou forem incompatíveis com os fixados pe-
los órgãos oficiais competentes, casos em 
que, observado o parágrafo único do art. 
48 desta Lei e, persistindo a situação, será 
admitida a adjudicação direta dos bens ou 
serviços, por valor não superior ao constan-
te do registro de preços, ou dos serviços;  

VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica 
de direito público interno, de bens 
produzidos ou serviços prestados por órgão 
ou entidade que integre a Administração 
Pública e que tenha sido criado para esse 
fim específico em data anterior à vigência 
desta Lei, desde que o preço contratado seja 
compatível com o praticado no mercado; 

IX – quando houver possibilidade de 
comprometimento da segurança nacional, 
nos casos estabelecidos em decreto do 
Presidente da República, ouvido o Conselho 
de Defesa Nacional; 

X – para a compra ou locação de imóvel 
destinado ao atendimento das finalidades 

precípuas da administração, cujas 
necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de 
mercado, segundo avaliação prévia; 

XI – na contratação de remanescente de 
obra, serviço ou fornecimento, em conse-
quência de rescisão contratual, desde que 
atendida a ordem de classificação da licita-
ção anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive 
quanto ao preço, devidamente corrigido; 

XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, 
pão e outros gêneros perecíveis, no tempo 
necessário para a realização dos processos 
licitatórios correspondentes, realizadas 
diretamente com base no preço do dia; 

XIII – na contratação de instituição brasileira 
incumbida regimental ou estatutariamente 
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvi-
mento institucional, ou de instituição dedi-
cada à recuperação social do preso, desde 
que a contratada detenha inquestionável 
reputação ético-profissional e não tenha 
fins lucrativos; 

XIV – para a aquisição de bens ou serviços 
nos termos de acordo internacional espe-
cífico aprovado pelo Congresso Nacional, 
quando as condições ofertadas forem ma-
nifestamente vantajosas para o Poder Públi-
co;   

XV – para a aquisição ou restauração 
de obras de arte e objetos históricos, 
de autenticidade certificada, desde que 
compatíveis ou inerentes às finalidades do 
órgão ou entidade. 

XVI – para a impressão dos diários oficiais, 
de formulários padronizados de uso da 
administração, e de edições técnicas 
oficiais, bem como para prestação de 
serviços de informática a pessoa jurídica 
de direito público interno, por órgãos ou 
entidades que integrem a Administração 
Pública, criados para esse fim específico; 
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XVII – para a aquisição de componentes 
ou peças de origem nacional ou 
estrangeira, necessários à manutenção 
de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor 
original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável 
para a vigência da garantia; 

XVIII – nas compras ou contratações de 
serviços para o abastecimento de navios, 
embarcações, unidades aéreas ou tropas 
e seus meios de deslocamento quando 
em estada eventual de curta duração 
em portos, aeroportos ou localidades 
diferentes de suas sedes, por motivo 
de movimentação operacional ou de 
adestramento, quando a exiguidade 
dos prazos legais puder comprometer a 
normalidade e os propósitos das operações 
e desde que seu valor não exceda ao limite 
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 23 
desta Lei: 

XIX – para as compras de material de uso 
pelas Forças Armadas, com exceção de 
materiais de uso pessoal e administrativo, 
quando houver necessidade de manter a 
padronização requerida pela estrutura de 
apoio logístico dos meios navais, aéreos e 
terrestres, mediante parecer de comissão 
instituída por decreto; 

XX – na contratação de associação de 
portadores de deficiência física, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, por 
órgãos ou entidades da Admininistração 
Pública, para a prestação de serviços ou 
fornecimento de mão-de-obra, desde que 
o preço contratado seja compatível com o 
praticado no mercado. 

XXI – para a aquisição de bens e insumos 
destinados exclusivamente à pesquisa 
científica e tecnológica com recursos 
concedidos pela Capes, pela Finep, pelo 
CNPq ou por outras instituições de fomento 
a pesquisa credenciadas pelo CNPq para 
esse fim específico; 

XXII – na contratação de fornecimento 
ou suprimento de energia elétrica e gás 
natural com concessionário, permissionário 
ou autorizado, segundo as normas da 
legislação específica; 

XXIII – na contratação realizada por empresa 
pública ou sociedade de economia mista 
com suas subsidiárias e controladas, para a 
aquisição ou alienação de bens, prestação 
ou obtenção de serviços, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado 
no mercado. 

XXIV – para a celebração de contratos de 
prestação de serviços com as organizações 
sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para 
atividades contempladas no contrato de 
gestão. 

XXV – na contratação realizada por 
Instituição Científica e Tecnológica – ICT ou 
por agência de fomento para a transferência 
de tecnologia e para o licenciamento de 
direito de uso ou de exploração de criação 
protegida. 

XXVI – na celebração de contrato de 
programa com ente da Federação ou com 
entidade de sua administração indireta, 
para a prestação de serviços públicos de 
forma associada nos termos do autorizado 
em contrato de consórcio público ou em 
convênio de cooperação. 

XXVII – na contratação da coleta, processa-
mento e comercialização de resíduos sóli-
dos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em 
áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, 
efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físi-
cas de baixa renda reconhecidas pelo poder 
público como catadores de materiais reci-
cláveis, com o uso de equipamentos compa-
tíveis com as normas técnicas, ambientais e 
de saúde pública. 

XXVIII – para o fornecimento de bens 
e serviços, produzidos ou prestados no 
País, que envolvam, cumulativamente, 
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alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão 
especialmente designada pela autoridade 
máxima do órgão. 

XXIX – na aquisição de bens e contratação 
de serviços para atender aos contingentes 
militares das Forças Singulares brasileiras 
empregadas em operações de paz no 
exterior, necessariamente justificadas 
quanto ao preço e à escolha do fornecedor 
ou executante e ratificadas pelo 
Comandante da Força. 

XXX – na contratação de instituição ou 
organização, pública ou privada, com ou 
sem fins lucrativos, para a prestação de 
serviços de assistência técnica e extensão 
rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na 
Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, 
instituído por lei federal.   

XXXI – nas contratações visando ao 
cumprimento do disposto nos arts. 3º, 4º, 
5º e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, observados os princípios gerais de 
contratação dela constantes. 

XXXII – na contratação em que houver 
transferência de tecnologia de produtos 
estratégicos para o Sistema Único de Saúde 
– SUS, no âmbito da Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, conforme elencados em 
ato da direção nacional do SUS, inclusive 
por ocasião da aquisição destes produtos 
durante as etapas de absorção tecnológica.  

XXXIII – na contratação de entidades priva-
das sem fins lucrativos, para a implemen-
tação de cisternas ou outras tecnologias 
sociais de acesso à água para consumo hu-
mano e produção de alimentos, para bene-
ficiar as famílias rurais de baixa renda atin-
gidas pela seca ou falta regular de água. 

§ 1º Os percentuais referidos nos incisos I 
e II do caput deste artigo serão 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e serviços 
contratados por consórcios públicos, 
sociedade de economia mista, empresa 

pública e por autarquia ou fundação 
qualificadas, na forma da lei, como 
Agências Executivas.

§ 2º O limite temporal de criação do órgão 
ou entidade que integre a administração 
pública estabelecido no inciso VIII do 
caput deste artigo não se aplica aos órgãos 
ou entidades que produzem produtos 
estratégicos para o SUS, no âmbito da 
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
conforme elencados em ato da direção 
nacional do SUS. 

ART. 25.  É INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO QUANDO 
HOUVER INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, EM 
ESPECIAL:

I – para aquisição de materiais, 
equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo 
a comprovação de exclusividade ser feita 
através de atestado fornecido pelo órgão 
de registro do comércio do local em que se 
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 
pelo Sindicato, Federação ou Confederação 
Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes;

II – para a contratação de serviços 
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 
de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, 
vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;

III – para contratação de profissional de 
qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública.

§ 1º Considera-se de notória especialização 
o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, 
aparelhamento, equipe técnica, ou de 
outros requisitos relacionados com suas 
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atividades, permita inferir que o seu 
trabalho é essencial e indiscutivelmente o 
mais adequado à plena satisfação do objeto 
do contrato.

§ 2º Na hipótese deste artigo e em 
qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem 
solidariamente pelo dano causado à 
Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador 
de serviços e o agente público responsável, 
sem prejuízo de outras sanções legais 
cabíveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do 
art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as 
situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 
necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do parágrafo único do art. 8º 
desta Lei deverão ser comunicados, dentro 
de 3 (três) dias, à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a 
eficácia dos atos.

Parágrafo único.  O processo de dispensa, 
de inexigibilidade ou de retardamento, 
previsto neste artigo, será instruído, no que 
couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial 
ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou 
executante;

III – justificativa do preço.

IV – documento de aprovação dos projetos 
de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados.

[...]

Art. 49. A autoridade competente para a apro-
vação do procedimento somente poderá revo-
gar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justi-
ficar tal conduta, devendo anulá-la por ilegali-
dade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente funda-
mentado.

§ 1º A anulação do procedimento 
licitatório por motivo de ilegalidade não 
gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta 
Lei.

§ 2º A nulidade do procedimento licitatório 
induz à do contrato, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 3º No caso de desfazimento do processo 
licitatório, fica assegurado o contraditório e 
a ampla defesa.

§ 4º O disposto neste artigo e seus parágrafos 
aplica-se aos atos do procedimento de 
dispensa e de inexigibilidade de licitação. 

Art. 50. A Administração não poderá celebrar 
o contrato com preterição da ordem de 
classificação das propostas ou com terceiros 
estranhos ao procedimento licitatório, sob pena 
de nulidade. 

[...]

DOS CONTRATOS

Seção I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 54.  Os contratos administrativos de que 
trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-
se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito 
privado.

§ 1º Os contratos devem estabelecer 
com clareza e precisão as condições para 
sua execução, expressas em cláusulas 
que definam os direitos, obrigações 
e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da licitação e 
da proposta a que se vinculam.

§ 2º  Os contratos decorrentes de dispensa 
ou de inexigibilidade de licitação devem 



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 717

atender aos termos do ato que os autorizou 
e da respectiva proposta. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo 
contrato as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos;

II – o regime de execução ou a forma de 
fornecimento;

III – o preço e as condições de pagamento, 
os critérios, data-base e periodicidade 
do reajustamento de preços, os critérios 
de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

IV – os prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo, 
conforme o caso;

V – o crédito pelo qual correrá a despesa, 
com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica; 

VI – as garantias oferecidas para assegurar 
sua plena execução, quando exigidas;

VII – os direitos e as responsabilidades das 
partes, as penalidades cabíveis e os valores 
das multas;

VIII – os casos de rescisão;

IX – o reconhecimento dos direitos da 
Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X – as condições de importação, a data e a 
taxa de câmbio para conversão, quando for 
o caso;

XI – a vinculação ao edital de licitação ou 
ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao 
convite e à proposta do licitante vencedor;

XII – a legislação aplicável à execução 
do contrato e especialmente aos casos 
omissos;

XIII – a obrigação do contratado de manter, 
durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

§ 1º (Vetado). 

§ 2º  Nos contratos celebrados pela 
Administração Pública com pessoas 
físicas ou jurídicas, inclusive aquelas 
domiciliadas no estrangeiro, deverá constar 
necessariamente cláusula que declare 
competente o foro da sede da Administração 
para dirimir qualquer questão contratual, 
salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.

§ 3º  No ato da liquidação da despesa, os 
serviços de contabilidade comunicarão, 
aos órgãos incumbidos da arrecadação e 
fiscalização de tributos da União, Estado ou 
Município, as características e os valores 
pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei 
no 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 56.  A critério da autoridade competente, 
em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocatório, poderá ser exigida 
prestação de garantia nas contratações de 
obras, serviços e compras. 

§ 1º  Caberá ao contratado optar por uma 
das seguintes modalidades de garantia: 

I – caução em dinheiro ou em títulos da 
dívida pública, devendo estes ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda; 

II – seguro-garantia; 

III – fiança bancária. 

§ 2º  A garantia a que se refere o caput deste 
artigo não excederá a cinco por cento do 
valor do contrato e terá seu valor atualizado 
nas mesmas condições daquele, ressalvado 
o previsto no parágrafo 3º deste artigo. 
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§ 3º  Para obras, serviços e fornecimentos de 
grande vulto envolvendo alta complexidade 
técnica e riscos financeiros consideráveis, 
demonstrados através de parecer 
tecnicamente aprovado pela autoridade 
competente, o limite de garantia previsto 
no parágrafo anterior poderá ser elevado 
para até dez por cento do valor do contrato. 

§ 4º  A garantia prestada pelo contratado 
será liberada ou restituída após a execução 
do contrato e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente.

§ 5º  Nos casos de contratos que importem 
na entrega de bens pela Administração, 
dos quais o contratado ficará depositário, 
ao valor da garantia deverá ser acrescido o 
valor desses bens.

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por 
esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos:

I – aos projetos cujos produtos estejam 
contemplados nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual, os quais poderão 
ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido 
previsto no ato convocatório;

II – à prestação de serviços a serem 
executados de forma contínua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e 
sucessivos períodos com vistas à obtenção 
de preços e condições mais vantajosas para 
a administração, limitada a sessenta meses; 

III – (Vetado). 

IV – ao aluguel de equipamentos e à 
utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo 
de até 48 (quarenta e oito) meses após o 
início da vigência do contrato. 

V – às hipóteses previstas nos incisos IX, 
XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos 
poderão ter vigência por até 120 (cento 

e vinte) meses, caso haja interesse da 
administração. 

§ 1º  Os prazos de início de etapas de 
execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais 
cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos 
seguintes motivos, devidamente autuados 
em processo:

I – alteração do projeto ou especificações, 
pela Administração;

II – superveniência de fato excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições 
de execução do contrato;

III – interrupção da execução do contrato ou 
diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse da Administração;

IV – aumento das quantidades inicialmente 
previstas no contrato, nos limites permitidos 
por esta Lei;

V – impedimento de execução do contrato 
por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento 
contemporâneo à sua ocorrência;

VI – omissão ou atraso de providências 
a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que 
resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, 
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
aos responsáveis.

§ 2º  Toda prorrogação de prazo deverá 
ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente 
para celebrar o contrato.

§ 3º  É vedado o contrato com prazo de 
vigência indeterminado. 

§ 4º  Em caráter excepcional, devidamente 
justificado e mediante autorização da 
autoridade superior, o prazo de que trata 
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o inciso II do caput deste artigo poderá ser 
prorrogado por até doze meses. 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos 
administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa 
de:

I – modificá-los, unilateralmente, para 
melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do 
contratado;

II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos 
especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

III – fiscalizar-lhes a execução;

IV – aplicar sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial do ajuste;

V – nos casos de serviços essenciais, ocupar 
provisoriamente bens móveis, imóveis, 
pessoal e serviços vinculados ao objeto 
do contrato, na hipótese da necessidade 
de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem 
como na hipótese de rescisão do contrato 
administrativo.

§ 1º  As cláusulas econômico-financeiras e 
monetárias dos contratos administrativos 
não poderão ser alteradas sem prévia 
concordância do contratado.

§ 2º  Na hipótese do inciso I deste artigo, 
as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se 
mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente 
impedindo os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único.  A nulidade não 
exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este 
houver executado até a data em que 
ela for declarada e por outros prejuízos 
regularmente comprovados, contanto que 

não lhe seja imputável, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa.

Seção II
DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos 
serão lavrados nas repartições interessadas, as 
quais manterão arquivo cronológico dos seus 
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, 
salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, 
que se formalizam por instrumento lavrado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no 
processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito 
o contrato verbal com a Administração, 
salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de 
valor não superior a 5% (cinco por cento) 
do limite estabelecido no art. 23, inciso II, 
alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 
adiantamento.

Art. 61.  Todo contrato deve mencionar os 
nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o 
número do processo da licitação, da dispensa ou 
da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes 
às normas desta Lei e às cláusulas contratuais. 

Parágrafo único.  A publicação resumida 
do instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é 
condição indispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela Administração até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data, qualquer que seja o seu 
valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 desta Lei. 

Art. 62.  O instrumento de contrato é 
obrigatório nos casos de concorrência e de 
tomada de preços, bem como nas dispensas 
e inexigibilidades cujos preços estejam 
compreendidos nos limites destas duas 
modalidades de licitação, e facultativo nos 
demais em que a Administração puder substituí-
lo por outros instrumentos hábeis, tais como 
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carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou ordem de execução 
de serviço. 

§ 1º  A minuta do futuro contrato integrará 
sempre o edital ou ato convocatório da 
licitação.

§ 2º  Em "carta contrato", "nota de 
empenho de despesa", "autorização de 
compra", "ordem de execução de serviço" 
ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no 
que couber, o disposto no art. 55 desta Lei. 

§ 3º  Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 
61 desta Lei e demais normas gerais, no que 
couber:

I – aos contratos de seguro, de 
financiamento, de locação em que o Poder 
Público seja locatário, e aos demais cujo 
conteúdo seja regido, predominantemente, 
por norma de direito privado;

II – aos contratos em que a Administração 
for parte como usuária de serviço público.

§ 4º  É dispensável o "termo de contrato" 
e facultada a substituição prevista neste 
artigo, a critério da Administração e 
independentemente de seu valor, nos casos 
de compra com entrega imediata e integral 
dos bens adquiridos, dos quais não resultem 
obrigações futuras, inclusive assistência 
técnica.

Art. 63. É permitido a qualquer licitante o 
conhecimento dos termos do contrato e do 
respectivo processo licitatório e, a qualquer 
interessado, a obtenção de cópia autenticada, 
mediante o pagamento dos emolumentos 
devidos.

Art. 64.  A Administração convocará 
regularmente o interessado para assinar 
o termo de contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo e 
condições estabelecidos, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 desta Lei.

§ 1º  O prazo de convocação poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o 
seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração.

§ 2º  É facultado à Administração, quando 
o convocado não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado, inclusive quanto aos 
preços atualizados de conformidade com 
o ato convocatório, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação prevista 
no art. 81 desta Lei.

§ 3º  Decorridos 60 (sessenta) dias da data 
da entrega das propostas, sem convocação 
para a contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos.

Seção III
Da Alteração dos Contratos

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei 
poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

I – unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto 
ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

b) quando necessária a modificação do valor 
contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos 
limites permitidos por esta Lei;

II – por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da 
garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do 
regime de execução da obra ou serviço, bem 
como do modo de fornecimento, em face 
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de verificação técnica da inaplicabilidade 
dos termos contratuais originários; 

c) quando necessária a modificação da 
forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido 
o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação 
ao cronograma financeiro fixado, sem 
a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra 
ou serviço; 

d) para restabelecer a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da 
administração para a justa remuneração da 
obra, serviço ou fornecimento, objetivando 
a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos 
da execução do ajustado, ou, ainda, em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual. 

§ 1º  O contratado fica obrigado a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e, no caso particular 
de reforma de edifício ou de equipamento, 
até o limite de 50% (cinquenta por cento) 
para os seus acréscimos.

§ 2º  Nenhum acréscimo ou supressão 
poderá exceder os limites estabelecidos no 
parágrafo anterior, salvo: 

I – (VETADO) 

II – as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre os contratantes. 

§ 3º  Se no contrato não houverem sido 
contemplados preços unitários para obras 
ou serviços, esses serão fixados mediante 

acordo entre as partes, respeitados os 
limites estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º  No caso de supressão de obras, bens 
ou serviços, se o contratado já houver 
adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos 
pela Administração pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados 
e monetariamente corrigidos, podendo 
caber indenização por outros danos 
eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados.

§ 5º  Quaisquer tributos ou encargos 
legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições 
legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, 
implicarão a revisão destes para mais ou 
para menos, conforme o caso.

§ 6º  Em havendo alteração unilateral 
do contrato que aumente os encargos 
do contratado, a Administração deverá 
restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.

§ 7º (VETADO)

§ 8º  A variação do valor contratual para 
fazer face ao reajuste de preços previsto 
no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares 
até o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, podendo 
ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento. 

Seção IV 
DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Art. 66.  O contrato deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas desta Lei, 
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respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial.

Art. 67.  A execução do contrato deverá 
ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros 
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.

§ 1º  O representante da Administração 
anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução 
do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados.

§ 2º  As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas a seus 
superiores em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes.

Art. 68.  O contratado deverá manter preposto, 
aceito pela Administração, no local da obra ou 
serviço, para representá-lo na execução do 
contrato.

Art. 69.  O contratado é obrigado a reparar, 
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou de 
materiais empregados.

Art. 70.  O contratado é responsável pelos 
danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

Art. 71.  O contratado é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 

§ 1º  A inadimplência do contratado, com 
referência aos encargos trabalhistas, fiscais 
e comerciais não transfere à Administração 
Pública a responsabilidade por seu 
pagamento, nem poderá onerar o objeto 

do contrato ou restringir a regularização 
e o uso das obras e edificações, inclusive 
perante o Registro de Imóveis. 

§ 2º  A Administração Pública responde 
solidariamente com o contratado pelos 
encargos previdenciários resultantes da 
execução do contrato, nos termos do art. 31 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

§ 3º (Vetado). 

Art. 72. O contratado, na execução do contrato, 
sem prejuízo das responsabilidades contratuais 
e legais, poderá subcontratar partes da obra, 
serviço ou fornecimento, até o limite admitido, 
em cada caso, pela Administração.

Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será 
recebido:

I – em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove 
a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 
desta Lei;

II – em se tratando de compras ou de 
locação de equipamentos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior 
verificação da conformidade do material 
com a especificação;

b) definitivamente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação.

§ 1º  Nos casos de aquisição de 
equipamentos de grande vulto, o 
recebimento far-se-á mediante termo 
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circunstanciado e, nos demais, mediante 
recibo.

§ 2º  O recebimento provisório ou definitivo 
não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, 
nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 3º  O prazo a que se refere a alínea "b" 
do inciso I deste artigo não poderá ser 
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados e 
previstos no edital. 

§ 4º  Na hipótese de o termo circunstanciado 
ou a verificação a que se refere este artigo 
não serem, respectivamente, lavrado 
ou procedida dentro dos prazos fixados, 
reputar-se-ão como realizados, desde 
que comunicados à Administração nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos.

Art. 74.  Poderá ser dispensado o recebimento 
provisório nos seguintes casos:

I – gêneros perecíveis e alimentação 
preparada;

II – serviços profissionais;

III – obras e serviços de valor até o previsto 
no art. 23, inciso II, alínea "a", desta 
Lei, desde que não se componham de 
aparelhos, equipamentos e instalações 
sujeitos à verificação de funcionamento e 
produtividade.

Parágrafo único.  Nos casos deste artigo, o 
recebimento será feito mediante recibo.

Art. 75.  Salvo disposições em contrário 
constantes do edital, do convite ou de ato 
normativo, os ensaios, testes e demais provas 
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por 
conta do contratado.

Art. 76.  A Administração rejeitará, no todo 
ou em parte, obra, serviço ou fornecimento 
executado em desacordo com o contrato.

Seção V
DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS 

CONTRATOS

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei 
ou regulamento.

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do 
contrato:

I – o não cumprimento de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos ou 
prazos;

II – o cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e 
prazos;

III – a lentidão do seu cumprimento, 
levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos 
estipulados;

IV – o atraso injustificado no início da obra, 
serviço ou fornecimento;

V – a paralisação da obra, do serviço ou 
do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração;

VI – a subcontratação total ou parcial do 
seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no 
contrato; 

VII – o desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores;

VIII – o cometimento reiterado de faltas na 
sua execução, anotadas na forma do § 1º do 
art. 67 desta Lei;
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IX – a decretação de falência ou a 
instauração de insolvência civil;

X – a dissolução da sociedade ou o 
falecimento do contratado;

XI – a alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII – razões de interesse público, de 
alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que 
está subordinado o contratante e exaradas 
no processo administrativo a que se refere 
o contrato;

XIII – a supressão, por parte da 
Administração, de obras, serviços ou 
compras, acarretando modificação do valor 
inicial do contrato além do limite permitido 
no § 1º do art. 65 desta Lei; 

XIV – a suspensão de sua execução, por 
ordem escrita da Administração, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, 
salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna 
ou guerra, ou ainda por repetidas 
suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento 
obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas até 
que seja normalizada a situação;

XV – o atraso superior a 90 (noventa) 
dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, 
serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a 
situação;

XVI – a não liberação, por parte da 
Administração, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, 
nos prazos contratuais, bem como das 
fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto;

XVII – a ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato.

Parágrafo único.  Os casos de rescisão 
contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

XVIII – descumprimento do disposto 
no inciso V do art. 27, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:

I – determinada por ato unilateral e escrito 
da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

II – amigável, por acordo entre as partes, 
reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a 
Administração;

III – judicial, nos termos da legislação;

IV – (Vetado).  

§ 1º  A rescisão administrativa ou amigável 
deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade 
competente.

§ 2º  Quando a rescisão ocorrer com base 
nos incisos XII a XVII do artigo anterior, 
sem que haja culpa do contratado, será 
este ressarcido dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a:

I – devolução de garantia;

II – pagamentos devidos pela execução do 
contrato até a data da rescisão;

III – pagamento do custo da desmobilização.
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§ 3º (Vetado). 

§ 4º (Vetado). 

§ 5º Ocorrendo impedimento, paralisação 
ou sustação do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente 
por igual tempo.

Art. 80.  A rescisão de que trata o inciso 
I do artigo anterior acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções 
previstas nesta Lei:

I – assunção imediata do objeto do contrato, 
no estado e local em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração;

II – ocupação e utilização do local, 
instalações, equipamentos, material e 
pessoal empregados na execução do 
contrato, necessários à sua continuidade, 
na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;

III – execução da garantia contratual, para 
ressarcimento da Administração, e dos 
valores das multas e indenizações a ela 
devidos;

IV – retenção dos créditos decorrentes do 
contrato até o limite dos prejuízos causados 
à Administração.

§ 1º  A aplicação das medidas previstas 
nos incisos I e II deste artigo fica a critério 
da Administração, que poderá dar 
continuidade à obra ou ao serviço por 
execução direta ou indireta.

§ 2º  É permitido à Administração, no caso 
de concordata do contratado, manter o 
contrato, podendo assumir o controle 
de determinadas atividades de serviços 
essenciais.

§ 3º  Na hipótese do inciso II deste artigo, 
o ato deverá ser precedido de autorização 
expressa do Ministro de Estado competente, 
ou Secretário Estadual ou Municipal, 
conforme o caso.

§ 4º  A rescisão de que trata o inciso IV do 
artigo anterior permite à Administração, 
a seu critério, aplicar a medida prevista no 
inciso I deste artigo.

LEI DO PREGÃO 

LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002.

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços 
comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão, que será regida por esta 
Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e 
serviços comuns, para os fins e efeitos 

deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por 
meio de especificações usuais no mercado.

Art. 2º (VETADO)

§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da 
informação, nos termos de regulamentação 
específica.

§ 2º Será facultado, nos termos de 
regulamentos próprios da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, a participação 
de bolsas de mercadorias no apoio técnico 
e operacional aos órgãos e entidades 
promotores da modalidade de pregão, 
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utilizando-se de recursos de tecnologia da 
informação.

§ 3º  As bolsas a que se referem o § 2º 
deverão estar organizadas sob a forma de 
sociedades civis sem fins lucrativos e com 
a participação plural de corretoras que 
operem sistemas eletrônicos unificados de 
pregões.

Art. 3º  A fase preparatória do pregão observará 
o seguinte:

I – a autoridade competente justificará 
a necessidade de contratação e definirá 
o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento 
e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento;

II – a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações 
que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição;

III – dos autos do procedimento constarão a 
justificativa das definições referidas no inciso 
I deste artigo e os indispensáveis elementos 
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, 
bem como o orçamento, elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da     licitação, 
dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV – a autoridade competente designará, 
dentre os servidores do órgão ou entidade 
promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição 
inclui, dentre outras, o recebimento 
das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem 
como a habilitação e a adjudicação do 
objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º  A equipe de apoio deverá ser integrada 
em sua maioria por servidores ocupantes de 
cargo efetivo ou emprego da administração, 
preferencialmente pertencentes ao 
quadro permanente do órgão ou entidade 
promotora do evento.

§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, 
as funções de pregoeiro e de membro 
da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares.

Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados e observará 
as seguintes regras:

I – a convocação dos interessados será 
efetuada por meio de publicação de 
aviso em diário oficial do respectivo ente 
federado ou, não existindo, em jornal de 
circulação local, e facultativamente, por 
meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, 
nos termos do regulamento de que trata o 
art. 2º;

II – do aviso constarão a definição do objeto 
da licitação, a indicação do local, dias e 
horários em que poderá ser lida ou obtida a 
íntegra do edital;

III – do edital constarão todos os elementos 
definidos na forma do inciso I do art. 3º, as 
normas que disciplinarem o procedimento 
e a minuta do contrato, quando for o caso;

IV – cópias do edital e do respectivo aviso 
serão colocadas à disposição de qualquer 
pessoa para consulta e divulgadas na forma 
da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 
1998;

V – o prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação 
do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias 
úteis;

VI – no dia, hora e local designados, será 
realizada sessão pública para recebimento 
das propostas, devendo o interessado, 
ou seu representante, identificar-se e, 
se for o caso, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame;

VII – aberta a sessão, os interessados 
ou seus representantes, apresentarão 
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declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação 
e entregarão os envelopes contendo a 
indicação do objeto e do preço oferecidos, 
procedendo-se à sua imediata abertura e à 
verificação da conformidade das propostas 
com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório;

VIII – no curso da sessão, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com 
preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor;

IX – não havendo pelo menos 3 (três) 
ofertas nas condições definidas no inciso 
anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), 
oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos;

X – para julgamento e classificação das 
propostas, será adotado o critério de menor 
preço, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas 
e parâmetros mínimos de desempenho e 
qualidade definidos no edital;

XI – examinada a proposta classificada em 
primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 
caberá ao pregoeiro decidir motivadamente 
a respeito da sua aceitabilidade;

XII – encerrada a etapa competitiva 
e ordenadas as ofertas, o pregoeiro 
procederá à abertura do invólucro contendo 
os documentos de habilitação do licitante 
que apresentou a melhor proposta, para 
verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital;

XIII – a habilitação far-se-á com a verificação 
de que o licitante está em situação regular 
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, e as Fazendas Estaduais 
e Municipais, quando for o caso, com a 
comprovação de que atende às exigências 
do edital quanto à habilitação jurídica 

e qualificações técnica e econômico-
financeira;

XIV – os licitantes poderão deixar 
de apresentar os documentos de 
habilitação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– Sicaf e sistemas semelhantes mantidos 
por Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
assegurado aos demais licitantes o direito 
de acesso aos dados nele constantes;

XV – verificado o atendimento das 
exigências fixadas no edital, o licitante será 
declarado vencedor;

XVI – se a oferta não for aceitável ou 
se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos 
licitantes, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma 
que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor;

XVII – nas situações previstas nos incisos 
XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor;

XVIII – declarado o vencedor, qualquer 
licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 
(três) dias para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos;

XIX – o acolhimento de recurso importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento;

XX – a falta de manifestação imediata 
e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto da licitação pelo 
pregoeiro ao vencedor;
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XXI – decididos os recursos, a autoridade 
competente fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao licitante vencedor;

XXII – homologada a licitação pela 
autoridade competente, o adjudicatário 
será convocado para assinar o contrato no 
prazo definido em edital; e

XXIII – se o licitante vencedor, convocado 
dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-
se-á o disposto no inciso XVI.

Art. 5º  É vedada a exigência de:

I – garantia de proposta;

II – aquisição do edital pelos licitantes, como 
condição para participação no certame; e

III – pagamento de taxas e emolumentos, 
salvo os referentes a fornecimento do 
edital, que não serão superiores ao custo 
de sua reprodução gráfica, e aos custos 
de utilização de recursos de tecnologia da 
informação, quando for o caso.

Art. 6º  O prazo de validade das propostas será 
de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado 
no edital.

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo 
de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com a 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais.

Art. 8º  Os atos essenciais do pregão, inclusive 
os decorrentes de meios eletrônicos, serão 
documentados no processo respectivo, com 
vistas à aferição de sua regularidade pelos 
agentes de controle, nos termos do regulamento 
previsto no art. 2º.

Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a 
modalidade de pregão, as normas da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 10.  Ficam convalidados os atos praticados 
com base na Medida Provisória nº 2.182-18, de 
23 de agosto de 2001.

Art. 11.  As compras e contratações de bens 
e serviços comuns, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
quando efetuadas pelo sistema de registro de 
preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, poderão adotar a modalidade 
de pregão, conforme regulamento específico.

VEJA COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – 
Assinale a opção correta.

a) É possível, em determinadas situações 
previstas legalmente, contrato verbal 
com a Administração Pública. 

b) Segundo a legislação vigente, a licita-
ção destina-se a garantir apenas a ob-
servância do princípio constitucional da 
isonomia e a promoção do desenvolvi-
mento nacional. 

c) O pregão é modalidade licitatória 
prevista na Lei n. 8.666, de 1993. 

d) Não se observa a existência de 
cláusulas exorbitantes em contratos 
administrativos. 

e) Uma vez publicado o edital, a licitação 
não pode ser revogada. 



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 729

2. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – 
Utilizado para a aquisição de bens e serviços 
comuns, o pregão caracteriza-se por:

a) permitir o tipo técnica e preço, 
quando os bens ou serviços comuns se 
revestirem de maior complexidade. 

b) ser uma modalidade de licitação do tipo 
melhor lance, que poderá ser verbal 
ou eletrônico, a depender da forma 
adotada. 

c) possuir regras próprias, não lhe sendo 
aplicáveis as normas da Lei n. 8.666/93. 

d) ser obrigatório, em sua forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e 
serviços comuns. 

e) requerer, do pregoeiro, capacitação 
específica para o exercício da atribuição. 

3. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– Sobre o tema 'Pregão', pode-se afirmar 
corretamente que:

a) sua aplicação é vedada nos casos em que 
os bens a serem adquiridos ultrapassem 
o valor máximo estabelecido para a 
modalidade Tomada de Preços. 

b) é obrigatório para entidades privadas 
que busquem adquirir bens e serviços 
comuns com recursos transferidos 
voluntariamente pela União. 

c) sua forma eletrônica se aplica, entre 
outras, às contratações de obras e 
serviços de engenharia. 

d) para julgamento e classificação das 
propostas, podem ser adotados os 
critérios de menor preço ou técnica e 
preço. 

e) seu uso é vedado no âmbito dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

4. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– No Pregão, o prazo de validade das 
propostas, se outro não estiver fixado no 
edital, será de: 

a) 30 (trinta) dias. 
b) 45 (quarenta e cinco) dias. 
c) 60 (sessenta) dias. 
d) 90 (noventa) dias. 
e) 120 (cento e vinte) dias. 

5. ESAF – 2009 – SEFAZ-SP – Analista de 
Finanças e Controle – Acerca do Pregão, 
assinale o item correto.

a) Corresponde à modalidade de licitação 
para aquisição de bens e serviços 
especiais e diferenciados. 

b) É vedada a exigência de garantia de 
proposta. 

c) A utilização do Pregão, 
preferencialmente, deve ser feita 
por meio de participação direta dos 
interessados, com lances verbais. 

d) Tem como limite máximo estimado para 
realização da contratação o valor de R$ 
8.000,00 (oito mil reais). 

e) Aplica-se, unicamente, no âmbito da 
União. 

Gabarito: 1. A 2. E 3. B 4. C 5. B
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7. AGENTES PÚBLICOS. SERVIDORES PÚBLICOS: CLASSIFICAÇÃO E 
CARACTERÍSTICAS. REGIMES JURÍDICOS FUNCIONAIS. CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE 1988, LEI Nº 8.112, DE 11/12/1990, E ALTERAÇÕES. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXECUÇÃO INDIRETA DE ATIVIDADES – 
TERCEIRIZAÇÃO: DECRETO Nº 2.271, DE 7/7/1997.

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE AGENTES PÚBLICOS – CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte:  

I – os cargos, empregos e funções 
públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma 
da lei; 

II – a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas 
e títulos, de acordo com a natureza e 
a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, ressalvadas 
as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

III – o prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto 
no edital de convocação, aquele aprovado 
em concurso público de provas ou de provas 
e títulos será convocado com prioridade 
sobre novos concursados para assumir 
cargo ou emprego, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, 
a serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;  

VI – é garantido ao servidor público civil o 
direito à livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos 
termos e nos limites definidos em lei 
específica; 

VIII – a lei reservará percentual dos cargos 
e empregos públicos para as pessoas 
portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão;

IX – a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;

X – a remuneração dos servidores públicos 
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices;   

XI – a remuneração e o subsídio dos 
ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional, dos membros de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos 
demais agentes políticos e os proventos, 
pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, 
o subsídio do Prefeito, e nos Estados e 
no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
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Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e 
Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito 
do Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos; 

XII – os vencimentos dos cargos do Poder 
Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação 
de quaisquer espécies remuneratórias para 
o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público; 

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos 
por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores; 

XV – o subsídio e os vencimentos dos 
ocupantes de cargos e empregos públicos 
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos 
incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 
4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

XVI – é vedada a acumulação remunerada 
de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos 
de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; 

XVII – a proibição de acumular estende-se a 
empregos e funções e abrange autarquias, 
fundações, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, suas subsidiárias, 
e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público;   

[...]

§ 2º A não observância do disposto nos 
incisos II e III implicará a nulidade do ato e 
a punição da autoridade responsável, nos 
termos da lei.

[...]

§ 4º Os atos de improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos direitos 
políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento 
ao erário, na forma e gradação previstas em 
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de 
prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e 
as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e 
as restrições ao ocupante de cargo ou 
emprego da administração direta e indireta 
que possibilite o acesso a informações 
privilegiadas. 

[...]

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às 
empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, e suas subsidiárias, que 
receberem recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios para 
pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral. 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de 
proventos de aposentadoria decorrentes 
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
na forma desta Constituição, os cargos 
eletivos e os cargos em comissão declarados 
em lei de livre nomeação e exoneração.  
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§ 11. Não serão computadas, para efeito 
dos limites remuneratórios de que trata o 
inciso XI do caput deste artigo, as parcelas 
de caráter indenizatório previstas em lei. 

[...]

Art. 38. Ao servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no exercício 
de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes 
disposições: 

I – tratando-se de mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital, ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função;

II – investido no mandato de Prefeito, 
será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração;

III – investido no mandato de Vereador, 
havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a 
norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija o 
afastamento para o exercício de mandato 
eletivo, seu tempo de serviço será contado 
para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, 
no caso de afastamento, os valores serão 
determinados como se no exercício estives-
se.

Seção II
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos 
de carreira para os servidores da administração 
pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas.  (Vide ADIN nº 2.135-4)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios instituirão conselho de política 
de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos 
respectivos Poderes. (Vide ADIN nº 2.135-4)

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento 
e dos demais componentes do sistema 
remuneratório observará: 

I – a natureza, o grau de responsabilidade 
e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira; 

II – os requisitos para a investidura; 

III – as peculiaridades dos cargos. 

§ 2º A União, os Estados e o Distrito 
Federal manterão escolas de governo 
para a formação e o aperfeiçoamento dos 
servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos 
para a promoção na carreira, facultada, 
para isso, a celebração de convênios ou 
contratos entre os entes federados. 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes 
de cargo público o disposto no art. 7º, IV, 
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir. 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de 
mandato eletivo, os Ministros de Estado e 
os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio 
fixado em parcela única, vedado o acréscimo 
de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. 

§ 5º Lei da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios poderá 
estabelecer a relação entre a maior e 
a menor remuneração dos servidores 
públicos, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, XI. 

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário publicarão anualmente os valores 
do subsídio e da remuneração dos cargos e 
empregos públicos. 
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§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios disciplinará a 
aplicação de recursos orçamentários pro-
venientes da economia com despesas cor-
rentes em cada órgão, autarquia e funda-
ção, para aplicação no desenvolvimento de 
programas de qualidade e produtividade, 
treinamento e desenvolvimento, moderni-
zação, reaparelhamento e racionalização 
do serviço público, inclusive sob a forma de 
adicional ou prêmio de produtividade. 

§ 8º A remuneração dos servidores públicos 
organizados em carreira poderá ser fixada 
nos termos do § 4º. 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 
efetivos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas 
autarquias e fundações, é assegurado regime 
de previdência de caráter contributivo e 
solidário, mediante contribuição do respectivo 
ente público, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime 
de previdência de que trata este artigo 
serão aposentados, calculados os seus 
proventos a partir dos valores fixados na 
forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
na forma da lei;

II – compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição;

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço 
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes 
condições: 
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se 
mulher; 
b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição. 

§ 2º Os proventos de aposentadoria e as 
pensões, por ocasião de sua concessão, 
não poderão exceder a remuneração do 
respectivo servidor, no cargo efetivo em 
que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão. 

§ 3º Para o cálculo dos proventos de 
aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as 
remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de 
previdência de que tratam este artigo e o 
art. 201, na forma da lei. 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime 
de que trata este artigo, ressalvados, nos 

termos definidos em leis complementares, 
os casos de servidores: 

I – portadores de deficiência; 

II – que exerçam atividades de risco; 

III -cujas atividades sejam exercidas sob 
condições especiais que prejudiquem a 
saúde ou a integridade física. 

§ 5º Os requisitos de idade e de tempo de 
contribuição serão reduzidos em cinco anos, 
em relação ao disposto no  § 1º, III, "a", para 
o professor que comprove exclusivamente 
tempo de efetivo exercício das funções de 
magistério na educação infantil e no ensino 
fundamental e médio. 
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§ 6º Ressalvadas as aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Constituição, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria 
à conta do regime de previdência previsto 
neste artigo. 

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do 
benefício de pensão por morte, que será 
igual: 

I – ao valor da totalidade dos proventos 
do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata 
o art. 201, acrescido de setenta por cento 
da parcela excedente a este limite, caso 
aposentado à data do óbito; ou 

II – ao valor da totalidade da remuneração 
do servidor no cargo efetivo em que se 
deu o falecimento, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o 
art. 201, acrescido de setenta por cento da 
parcela excedente a este limite, caso em 
atividade na data do óbito. 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos 
benefícios para preservar-lhes, em caráter 
permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei. 

§ 9º O tempo de contribuição federal, 
estadual ou municipal será contado para 
efeito de aposentadoria e o tempo de 
serviço correspondente para efeito de 
disponibilidade. 

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer 
forma de contagem de tempo de contribui-
ção fictício. 

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 
37, XI, à soma total dos proventos de 
inatividade, inclusive quando decorrentes 
da acumulação de cargos ou empregos 
públicos, bem como de outras atividades 
sujeitas a contribuição para o regime 
geral de previdência social, e ao montante 
resultante da adição de proventos de 

inatividade com remuneração de cargo 
acumulável na forma desta Constituição, 
cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. 

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime 
de previdência dos servidores públicos 
titulares de cargo efetivo observará, no que 
couber, os requisitos e critérios fixados para 
o regime geral de previdência social. 

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, 
de cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, desde que instituam 
regime de previdência complementar para 
os seus respectivos servidores titulares de 
cargo efetivo, poderão fixar, para o valor 
das aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo regime de que trata este 
artigo, o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201. 

§ 15. O regime de previdência complemen-
tar de que trata o § 14 será instituído por 
lei de iniciativa do respectivo Poder Executi-
vo, observado o disposto no art. 202 e seus 
parágrafos, no que couber, por intermédio 
de entidades fechadas de previdência com-
plementar, de natureza pública, que ofere-
cerão aos respectivos participantes planos 
de benefícios somente na modalidade de 
contribuição definida. 

§ 16. Somente mediante sua prévia e 
expressa opção, o disposto nos  §§ 14 e 
15 poderá ser aplicado ao servidor que 
tiver ingressado no serviço público até a 
data da publicação do ato de instituição 
do correspondente regime de previdência 
complementar. 

§ 17. Todos os valores de remuneração 
considerados para o cálculo do benefício 
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previsto no § 3º serão devidamente 
atualizados, na forma da lei. 

§ 18. Incidirá contribuição sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões 
concedidas pelo regime de que trata 
este artigo que superem o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata 
o art. 201, com percentual igual ao 
estabelecido para os servidores titulares de 
cargos efetivos. 

§ 19. O servidor de que trata este artigo 
que tenha completado as exigências para 
aposentadoria voluntária estabelecidas 
no § 1º, III, a, e que opte por permanecer 
em atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da 
sua contribuição previdenciária até 
completar as exigências para aposentadoria 
compulsória contidas no § 1º, II. 

§ 20. Fica vedada a existência de mais de um 
regime próprio de previdência social para os 
servidores titulares de cargos efetivos, e de 
mais de uma unidade gestora do respectivo 
regime em cada ente estatal, ressalvado o 
disposto no art. 142, § 3º, X. 

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste 
artigo incidirá apenas sobre as parcelas de 
proventos de aposentadoria e de pensão 
que superem o dobro do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata 
o art. 201 desta Constituição, quando o 

beneficiário, na forma da lei, for portador 
de doença incapacitante. 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo 
de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o 
cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado; 

II – mediante processo administrativo em 
que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa. 

§ 2º Invalidada por sentença judicial a 
demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, 
se estável, reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito a indenização, aproveitado em 
outro cargo ou posto em disponibilidade 
com remuneração proporcional ao tempo 
de serviço. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua 
desnecessidade, o servidor estável ficará 
em disponibilidade, com remuneração 
proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

§ 4º Como condição para a aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a avaliação 
especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade.

DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE SERVIDOR PÚBLICO CIVIL FEDERAL

Lei nº 8.112/90

Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais.
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TÍTULO I

CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, 
inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.

Dica: Está é uma lei federal e não se aplica a todas as esferas administrativas, portanto, 
não abrange os servidores dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Nem mesmo aos 
empregados públicos, servidores temporários, militares, agentes políticos.

Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º  Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com 
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter 
efetivo ou em comissão. 

Art. 4º  É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei.

Dica: Características do cargo público:

 • conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor

 • acessíveis a todos os brasileiros

 • são criados por lei

 • com denominação própria

 • vencimento pago pelos cofres públicos

 • para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 
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TÍTULO II

Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTo 

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º  São requisitos básicos para investidura em cargo público: 

I – a nacionalidade brasileira; 

II – o gozo dos direitos políticos; 

III – a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV – o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 

V – a idade mínima de dezoito anos; 

VI – aptidão física e mental. 

§ 1º  As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 
em lei. 

§ 2º  Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de 
que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas 
oferecidas no concurso. 

§ 3º  As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão 
prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as 
normas e os procedimentos desta Lei. 

Art. 6º  O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada 
Poder. 

Art. 7º  A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 

Art. 8º  São formas de provimento de cargo público: 

I – nomeação; 

II – promoção; 

III – ascensão;(Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

IV – transferência; (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) 

V – readaptação; 
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VI – reversão; 

VII – aproveitamento; 

VIII – reintegração; 

IX – recondução.

Seção II
DA NOMEAÇÃO 

Art. 9º  A nomeação far-se-á: 

I – em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira; 

II – em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. 

Parágrafo único.  O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá 
ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das 
atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um 
deles durante o período da interinidade. 

Dica: CF/88- Art. 37 – V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos 
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;

Art. 10.  A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de 
prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de 
classificação e o prazo de sua validade. 

Parágrafo único.  Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na 
carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de 
carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos. 
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Seção III
DO CONCURSO PÚBLICO 

Art. 11.  O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, 
conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a 
inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu 
custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. 

Art. 12.  O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período.

§ 1º  O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, 
que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. 

Dica: o prazo de validade não é contado da sua realização e sim da sua homologação.

§ 2º  Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior 
com prazo de validade não expirado. 

Seção IV
DA POSSE E DO EXERCÍCIO

Art. 13.  A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as 
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não 
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício 
previstos em lei. 

§ 1º  A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. 

§ 2º  Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em 
licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, 
VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do 
impedimento. 

Dica: Licenças e Afastamentos:

Art. 81.  Conceder-se-á ao servidor licença: 

I – por motivo de doença em pessoa da família; 

III – para o serviço militar; 

V – para capacitação; 

Art. 102.  Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como 
de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 
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I – férias; 

IV – participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em 
programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; 

VI – júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VIII – licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo 
ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento 
efetivo; 

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 

f) por convocação para o serviço militar; 

IX – deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 

X – participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar 
representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei 
específica; XI – afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere.

§ 3º  A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 

§ 4º  Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. 

§ 5º  No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem 
seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública. 

§ 6º  Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no 
§ 1º deste artigo. 

Art. 14.  A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. 

Parágrafo único.  Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente 
para o exercício do cargo. 

Art. 15.  Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de 
confiança. 

§ 1º  É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 
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§ 2º  O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação 
para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, 
observado o disposto no art. 18.

§ 3º  À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o 
servidor compete dar-lhe exercício. 

§ 4º  O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo 
legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não 
poderá exceder a 30 dias da publicação. 

Art. 16.  O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no 
assentamento individual do servidor. 

Parágrafo único.  Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os 
elementos necessários ao seu assentamento individual. 

Art. 17.  A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento 
na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. 

Art. 18.  O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, 
redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10 e, no 
máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho 
das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a 
nova sede. 

§ 1º  Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que 
se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. 

§ 2º  É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.   

Art. 19.  Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes 
aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados 
os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. 

§ 1º  O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de 
integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado 
sempre que houver interesse da Administração. 

§ 2º  O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.        

Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) 36 meses, durante o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os 
seguinte fatores: (vide EMC nº 19)

I – assiduidade; 

II – disciplina; 

III – capacidade de iniciativa; 

IV – produtividade; 
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V- responsabilidade. 

§ 1º  4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à 
homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada 
por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o 
regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos 
fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. 

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzi-
do ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29. 

§ 3º  O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em 
comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e 
somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, 
cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, de 
níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. 

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os 
afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para 
participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal. 

Conceder-se-á ao servidor 
AFASTAMENTO

Art. 20 – § 4º Ao Servidor 
em estágio probatório 
SOMENTE PODERÃO 
SER CONCEDIDAS os 

AFASTAMENTOS: arts. 94, 
95 e 96.

Art. 20 – § 5º O estágio 
probatório ficará SUSPENSO 
durante AFASTAMENTO: art. 

96.

Art 93. Afastamento para Servir 
a Outro Órgão ou Entidade. Não Não

Art. 94. Afastamento para 
Exercício de Mandato Eletivo. SIM Não

Art. 95. Afastamento para 
Estudo ou Missão no Exterior. SIM Não

Art. 96. O afastamento de 
servidor para servir em 
organismo internacional de que 
o Brasil participe ou com o qual 
coopere.

SIM SIM

Art. 96. A – Afastamento para 
Participação em Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu no 
País.

Não Não
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§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos 
arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será 
retomado a partir do término do impedimento.

Art. 81. Conceder-se-á ao 
servidor licença:

Art. 20 – § 4º Ao Servidor 
em estágio probatório 

SOMENTE PODERÃO SER 
CONCEDIDAS AS LICENÇAS: 

art. 81, incisos I a IV.

Art. 20 – § 5º O estágio 
probatório ficará SUSPENSO 
durante as licenças: arts 83, 

84, § 1º, 86.

I – por motivo de doença em 
pessoa da família; Art. 83. SIM SIM

II – por motivo de afastamento 
do cônjuge ou companheiro; 
Art. 84.

SIM SIM

III – para o serviço militar; Art. 
85. SIM Não

IV – para atividade política; Art. 
86 SIM SIM

V – para capacitação; Art. 87. Não Não

VI – para tratar de interesse 
particulares; Art. 91. Não Não

VII – para desempenho de 
mandato classista. Art. 92. Não Não

Seção V
DA ESTABILIDADE 

Art. 21.  O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 
adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) 03 anos de efetivo exercício. (prazo 
3 anos – EC nº 19)

Art. 22.  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. 
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Dica: CF/88 – Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores 
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de 
lei complementar, assegurada ampla defesa.

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 
complementar. 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante 
o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:  

I – redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções 
de confiança;  

II – exoneração dos servidores não estáveis. 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes 
para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida 
neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo 
motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou 
unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a 
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. 

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado 
extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou 
assemelhadas pelo prazo de 4 anos.

Seção VI
DA TRANSFERÊNCIA

Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção VII 
DA READAPTAÇÃO 

Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades 
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. (incapaz relativo)
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§ 1º  Se julgado incapaz (absoluta) para o serviço público, o readaptando será aposentado. 

§ 2º  A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação 
exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de 
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. 

Seção VIII
DA REVERSÃO

Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: 

I – por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 
aposentadoria; ou

Dica: § 3º No caso do inciso I (por invalidez), encontrando-se provido o cargo, o 
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

II – no interesse da administração, desde que: 

a) tenha solicitado a reversão; 

b) a aposentadoria tenha sido voluntária; 

c) estável quando na atividade; 

d) a aposentadoria tenha ocorrido nos 05 anos anteriores à solicitação; 

e) haja cargo vago.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. 

§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da 
aposentadoria. 

§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em 
substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, 
inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. 

§ 5º  O servidor de que trata o inciso II (no interesse da administração ) somente terá os 
proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 05 anos no cargo. 

§ 6º  O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. 

Art. 26.  (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 27.  Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade. 
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Seção IX 
DA REINTEGRAÇÃO 

Art. 28.  A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, 
ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. 

§ 1º  Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o 
disposto nos arts. 30 e 31. 

§ 2º  Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo 
de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em 
disponibilidade. 

Seção X
DA RECONDUÇÃO

Art. 29.  Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá 
de: 

I – inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo; 

II – reintegração do anterior ocupante. 

Parágrafo único.  Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em 
outro, observado o disposto no art. 30. 

Seção XI
DA DISPONIBILIDADE E DO APROVEITAMENTO

Art. 30.  O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento 
obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 

Art. 31.  O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de 
servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal. 

Parágrafo único.  Na hipótese prevista no § 3º do art. 37, o servidor posto em disponibilidade 
poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal – SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou 
entidade. 

Art. 32.  Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não 
entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. 
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Dica: Disponibilidade x Aproveitamento

O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante 
aproveitamento;

CAPÍTULO II 
DA VACÂNCIA 

Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de: 

I – exoneração; 

II – demissão; 

III – promoção; 

IV –  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V –  (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

VI – readaptação; 

VII – aposentadoria; 

VIII – posse em outro cargo inacumulável; 

IX – falecimento. 
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Art. 34.  A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício. 

Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 

I – quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; 

II – quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. 

Art. 35.  A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á: 

I – a juízo da autoridade competente; 

II – a pedido do próprio servidor. 

CAPÍTULO III
DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO

Seção I
DA REMOÇÃO

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 
quadro, com ou sem mudança de sede. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: 

I – de ofício, no interesse da Administração; 

II – a pedido, a critério da Administração; 

III –  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração: 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi 
deslocado no interesse da Administração; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas 
expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta 
médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados 
for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou 
entidade em que aqueles estejam lotados. 

Seção II
DA REDISTRIBUIÇÃO

Art. 37.  Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no 
âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia 
apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: 

I – interesse da administração; 
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II – equivalência de vencimentos; 

III – manutenção da essência das atribuições do cargo; 

IV – vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades; 

V – mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 

VI – compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou 
entidade. 

§ 1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às 
necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão 
ou entidade. 

§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão 
central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos. 

§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada 
sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será 
colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. 

§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido 
sob responsabilidade do órgão central do SIPEC, e ter exercício provisório, em outro órgão ou 
entidade, até seu adequado aproveitamento. 

CAPÍTULO IV
DA SUBSTITUIÇÃO

Art. 38.  Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo 
de Natureza Especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, 
previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. 

§ 1º  O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o 
exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, 
impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que 
deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. 

§ 2º  O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia 
ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do 
titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, 
que excederem o referido período. 

Art. 39.  O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas 
em nível de assessoria. 
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TÍTULO III 

Dos Direitos e Vantagens 

CAPÍTULO I 
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO 

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em 
lei. 

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 

§ 1º A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma 
prevista no art. 62.

Dica: Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, 
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial 
é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 2º O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação 
receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93.

Dica: Art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou 
entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, 
nas seguintes hipóteses: 

I – para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou 
entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos.

§ 3º O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é 
irredutível.

§ 4º É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 
do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter 
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

§ 5º Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. 
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Art. 42. Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância 
superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no 
âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Dica: Art. 37, XI, da CF/88 – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os 
proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou 
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão 
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no 
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, 
o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder 
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos;

 Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII 
do art. 61.

Dica: Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos 
aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais:

II – gratificação natalina; 

III – (Revogado)

IV – adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 

V – adicional pela prestação de serviço extraordinário; 

VI – adicional noturno; 

VII – adicional de férias;

Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98)

Art. 44. O servidor perderá: 

I – a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 
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II – a parcela de remuneração diária, 
proporcional aos atrasos, ausências 
justificadas, ressalvadas as concessões de 
que trata o art. 97, e saídas antecipadas, 
salvo na hipótese de compensação de 
horário, até o mês subsequente ao da 
ocorrência, a ser estabelecida pela chefia 
imediata. 

Parágrafo único. As faltas justificadas 
decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior poderão ser compensadas a 
critério da chefia imediata, sendo assim 
consideradas como efetivo exercício.

Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado 
judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 
remuneração ou provento.

Parágrafo único. Mediante autorização 
do servidor, poderá haver consignação 
em folha de pagamento a favor de 
terceiros, a critério da administração e com 
reposição de custos, na forma definida em 
regulamento.

Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, 
atualizadas até 30 de junho de 1994, serão 
previamente comunicadas ao servidor ativo, 
aposentado ou ao pensionista, para pagamento, 
no prazo máximo de 30 dias, podendo ser 
parceladas, a pedido do interessado. 

§ 1º O valor de cada parcela não poderá 
ser inferior ao correspondente a 10% da 
remuneração, provento ou pensão.

§ 2º Quando o pagamento indevido 
houver ocorrido no mês anterior ao do 
processamento da folha, a reposição 
será feita imediatamente, em uma única 
parcela. 

§ 3º Na hipótese de valores recebidos em 
decorrência de cumprimento a decisão 
liminar, a tutela antecipada ou a sentença 
que venha a ser revogada ou rescindida, 
serão eles atualizados até a data da 
reposição.

Art. 47. O servidor em débito com o erário, 
que for demitido, exonerado ou que tiver sua 
aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá 
o prazo de 60 dias para quitar o débito. 

Parágrafo único. A não quitação do débito 
no prazo previsto implicará sua inscrição em 
dívida ativa. 

Art. 48. O vencimento, a remuneração e 
o provento não serão objeto de arresto, 
sequestro ou penhora, exceto nos casos de 
prestação de alimentos resultante de decisão 
judicial. 

CAPÍTULO II
DAS VANTAGENS 

Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas 
ao servidor as seguintes vantagens: 

I – indenizações; 

II – gratificações; 

III – adicionais. 

§ 1º As indenizações não se incorporam 
ao vencimento ou provento para qualquer 
efeito. 

§ 2º As gratificações e os adicionais 
incorporam-se ao vencimento ou provento, 
nos casos e condições indicados em lei. 

Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão 
computadas, nem acumuladas, para efeito de 
concessão de quaisquer outros acréscimos 
pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento. 

Seção I
DAS INDENIZAÇÕES

 Art. 51. Constituem indenizações ao servidor: 

I – ajuda de custo; 

II – diárias; 

III – transporte. 
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IV – auxílio-moradia. 

Art. 52. Os valores das indenizações 
estabelecidas nos incisos I a III do art. 51, assim 
como as condições para a sua concessão, serão 
estabelecidos em regulamento. 

Subseção I
DA AJUDA DE CUSTO 

Art. 53. A ajuda de custo destina-se a compensar 
as despesas de instalação do servidor que, 
no interesse do serviço, passar a ter exercício 
em nova sede, com mudança de domicílio em 
caráter permanente, vedado o duplo pagamento 
de indenização, a qualquer tempo, no caso de o 
cônjuge ou companheiro que detenha também 
a condição de servidor, vier a ter exercício na 
mesma sede. 

§ 1º Correm por conta da administração 
as despesas de transporte do servidor e 
de sua família, compreendendo passagem, 
bagagem e bens pessoais. 

§ 2º À família do servidor que falecer na 
nova sede são assegurados ajuda de custo 
e transporte para a localidade de origem, 
dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do 
óbito. 

§ 3º Não será concedida ajuda de custo 
nas hipóteses de remoção previstas nos 
incisos II e III do parágrafo único do art. 36. 
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a 
remuneração do servidor, conforme se dispuser 
em regulamento, não podendo exceder a 
importância correspondente a 3 (três) meses. 

Art. 55. Não será concedida ajuda de custo ao 
servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-
lo, em virtude de mandato eletivo. 

Art. 56. Será concedida ajuda de custo àquele 
que, não sendo servidor da União, for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicílio. 

Parágrafo único. No afastamento previsto 
no inciso I do art. 93, a ajuda de custo 

será paga pelo órgão cessionário, quando 
cabível. 

Art. 57. O servidor ficará obrigado a restituir 
a ajuda de custo quando, injustificadamente, 
não se apresentar na nova sede no prazo de 30 
(trinta) dias. 

Subseção II 
DAS DIÁRIAS 

Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se 
da sede em caráter eventual ou transitório 
para outro ponto do território nacional ou 
para o exterior, fará jus a passagens e diárias 
destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinária com pousada, alimentação e 
locomoção urbana, conforme dispuser em 
regulamento. 

§ 1º A diária será concedida por dia de 
afastamento, sendo devida pela metade 
quando o deslocamento não exigir pernoite 
fora da sede, ou quando a União custear, por 
meio diverso, as despesas extraordinárias 
cobertas por diárias. 

§ 2º Nos casos em que o deslocamento da 
sede constituir exigência permanente do 
cargo, o servidor não fará jus a diárias. 

§ 3º Também não fará jus a diárias o servidor 
que se deslocar dentro da mesma região 
metropolitana, aglomeração urbana ou 
microrregião, constituídas por municípios 
limítrofes e regularmente instituídas, ou 
em áreas de controle integrado mantidas 
com países limítrofes, cuja jurisdição 
e competência dos órgãos, entidades 
e servidores brasileiros considera-se 
estendida, salvo se houver pernoite fora 
da sede, hipóteses em que as diárias 
pagas serão sempre as fixadas para os 
afastamentos dentro do território nacional. 

Art. 59. O servidor que receber diárias e não 
se afastar da sede, por qualquer motivo, fica 
obrigado a restituí-las integralmente, no prazo 
de 5 (cinco) dias. 
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Parágrafo único. Na hipótese de o servidor 
retornar à sede em prazo menor do que o 
previsto para o seu afastamento, restituirá 
as diárias recebidas em excesso, no prazo 
previsto no caput. 

Subseção III
DA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE 

Art. 60. onceder-se-á indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para 
a execução de serviços externos, por força das 
atribuições próprias do cargo, conforme se 
dispuser em regulamento. 

Subseção IV
DO AUXÍLIO-MORADIA

Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no 
ressarcimento das despesas comprovadamente 
realizadas pelo servidor com aluguel de moradia 
ou com meio de hospedagem administrado por 
empresa hoteleira, no prazo de um mês após a 
comprovação da despesa pelo servidor. 

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao 
servidor se atendidos os seguintes requisitos: 

I – não exista imóvel funcional disponível 
para uso pelo servidor; 

II – o cônjuge ou companheiro do servidor 
não ocupe imóvel funcional; 

III – o servidor ou seu cônjuge ou 
companheiro não seja ou tenha sido 
proprietário, promitente comprador, 
cessionário ou promitente cessionário de 
imóvel no Município aonde for exercer o 
cargo, incluída a hipótese de lote edificado 
sem averbação de construção, nos doze 
meses que antecederem a sua nomeação; 

IV – nenhuma outra pessoa que resida com 
o servidor receba auxílio-moradia; 

V – o servidor tenha se mudado do local de 
residência para ocupar cargo em comissão 
ou função de confiança do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS, níveis 4, 

5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de 
Estado ou equivalentes; 

VI – o Município no qual assuma o cargo 
em comissão ou função de confiança não se 
enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3º, em 
relação ao local de residência ou domicílio 
do servidor; 

VII – o servidor não tenha sido domiciliado 
ou tenha residido no Município, nos últimos 
doze meses, aonde for exercer o cargo 
em comissão ou função de confiança, 
desconsiderando-se prazo inferior a 
sessenta dias dentro desse período; e 

VIII – o deslocamento não tenha sido por 
força de alteração de lotação ou nomeação 
para cargo efetivo. 

IX – o deslocamento tenha ocorrido após 30 
de junho de 2006. 

Parágrafo único. Para fins do inciso VII, não 
será considerado o prazo no qual o servidor 
estava ocupando outro cargo em comissão 
relacionado no inciso V. 

Art. 60-C. (Revogado pela Lei nº 12.998, de 
2014)

Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é 
limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do cargo em comissão, função comissionada ou 
cargo de Ministro de Estado ocupado. 

§ 1º O valor do auxílio-moradia não poderá 
superar 25% (vinte e cinco por cento) da 
remuneração de Ministro de Estado.

§ 2º Independentemente do valor do cargo 
em comissão ou função comissionada, fica 
garantido a todos os que preencherem os 
requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 
1.800,00 (mil e oitocentos reais). 

Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, 
colocação de imóvel funcional à disposição 
do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-
moradia continuará sendo pago por um mês. 
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Seção II
DAS GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS 

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens 
previstas nesta Lei, serão deferidos aos 
servidores as seguintes retribuições, 
gratificações e adicionais: 

I – retribuição pelo exercício de função de 
direção, chefia e assessoramento; 

II – gratificação natalina; 

III – (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 4.9.2001)

IV – adicional pelo exercício de atividades 
insalubres, perigosas ou penosas; 

V – adicional pela prestação de serviço 
extraordinário; 

VI – adicional noturno; 

VII – adicional de férias; 

VIII – outros, relativos ao local ou à natureza 
do trabalho. 

IX – gratificação por encargo de curso ou 
concurso. 

Subseção I
DA RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO 
DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHEFIA E 

ASSESSORAMENTO 

Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo 
investido em função de direção, chefia ou 
assessoramento, cargo de provimento em 
comissão ou de Natureza Especial é devida 
retribuição pelo seu exercício. 

Parágrafo único. Lei específica estabelecerá 
a remuneração dos cargos em comissão de 
que trata o inciso II do art. 9º.

Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a 
incorporação da retribuição pelo exercício de 
função de direção, chefia ou assessoramento, 
cargo de provimento em comissão ou de 

Natureza Especial a que se referem os arts. 3º 
e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e 
o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998. 

Parágrafo único. A VPNI de que trata o 
caput deste artigo somente estará sujeita 
às revisões gerais de remuneração dos 
servidores públicos federais. 

Subseção II
DA GRATIFICAÇÃO NATALINA 

Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 
1/12 (um doze avos) da remuneração a que o 
servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês 
de exercício no respectivo ano. 

Parágrafo único. A fração igual ou superior 
a 15 (quinze) dias será considerada como 
mês integral. 

Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 
(vinte) do mês de dezembro de cada ano. 

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua 
gratificação natalina, proporcionalmente 
aos meses de exercício, calculada sobre a 
remuneração do mês da exoneração. 

Art. 66. A gratificação natalina não será 
considerada para cálculo de qualquer vantagem 
pecuniária. 

Subseção III
DO ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO 

Art. 67. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.225-45, de 2001, respeitadas as situações 
constituídas até 8.3.1999)

Subseção IV
DOS ADICIONAIS DE 

INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE 
OU ATIVIDADES PENOSAS

Art. 68. Os servidores que trabalhem com 
habitualidade em locais insalubres ou em 
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contato permanente com substâncias tóxicas, 
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um 
adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais 
de insalubridade e de periculosidade deverá 
optar por um deles. 

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade 
ou periculosidade cessa com a eliminação 
das condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão. 

Art. 69. Haverá permanente controle da 
atividade de servidores em operações ou locais 
considerados penosos, insalubres ou perigosos. 

Parágrafo único. A servidora gestante ou 
lactante será afastada, enquanto durar 
a gestação e a lactação, das operações e 
locais previstos neste artigo, exercendo suas 
atividades em local salubre e em serviço 
não penoso e não perigoso. 

Art. 70. Na concessão dos adicionais de 
atividades penosas, de insalubridade e de 
periculosidade, serão observadas as situações 
estabelecidas em legislação específica. 

Art. 71. O adicional de atividade penosa será 
devido aos servidores em exercício em zonas 
de fronteira ou em localidades cujas condições 
de vida o justifiquem, nos termos, condições e 
limites fixados em regulamento. 

Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que 
operam com Raios X ou substâncias radioativas 
serão mantidos sob controle permanente, 
de modo que as doses de radiação ionizante 
não ultrapassem o nível máximo previsto na 
legislação própria. 

Parágrafo único. Os servidores a que se 
refere este artigo serão submetidos a 
exames médicos a cada 6 (seis) meses. 

Subseção V
DO ADICIONAL POR SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO 

Art. 73. O serviço extraordinário será 
remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta 
por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. 

Art. 74. Somente será permitido serviço 
extraordinário para atender a situações 
excepcionais e temporárias, respeitado o limite 
máximo de 2 (duas) horas por jornada. 

Subseção VI
DO ADICIONAL NOTURNO 

Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de 
um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá 
o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco 
por cento), computando-se cada hora como 
cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

Parágrafo único. Em se tratando de serviço 
extraordinário, o acréscimo de que trata 
este artigo incidirá sobre a remuneração 
prevista no art. 73. 

Subseção VII
Do Adicional de Férias

Art. 76. Independentemente de solicitação, será 
pago ao servidor, por ocasião das férias, um 
adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 
remuneração do período das férias. 

Parágrafo único. No caso de o servidor 
exercer função de direção, chefia ou 
assessoramento, ou ocupar cargo em 
comissão, a respectiva vantagem será 
considerada no cálculo do adicional de que 
trata este artigo. 
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Subseção VIII
DA GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO

(Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter 
eventual: 

I – atuar como instrutor em curso de formação, 
de desenvolvimento ou de treinamento 
regularmente instituído no âmbito da 
administração pública federal;

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), 
em se tratando de atividades previstas nos incisos 
I e II do caput deste artigo;

II – participar de banca examinadora ou de 
comissão para exames orais, para análise 
curricular, para correção de provas discursivas, 
para elaboração de questões de provas ou 
para julgamento de recursos intentados por 
candidatos;

III – participar da logística de preparação e de 
realização de concurso público envolvendo 
atividades de planejamento, coordenação, 
supervisão, execução e avaliação de resultado, 
quando tais atividades não estiverem incluídas 
entre as suas atribuições permanentes;

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), 
em se tratando de atividade prevista nos incisos 
III e IV do caput deste artigo.

IV – participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar 
provas de exame vestibular ou de concurso 
público ou supervisionar essas atividades.

§ 1º Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados 
em regulamento, observados os seguintes parâmetros: 

I – o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da 
atividade exercida; 

II – a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho 
anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente 
aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de 
até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais; 

III – o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes 
sobre o maior vencimento básico da administração pública federal: 

a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos 
incisos I e II do caput deste artigo; 

b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos 
III e IV do caput deste artigo. 

§ 2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades 
referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do 
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cargo de que o servidor for titular, devendo 
ser objeto de compensação de carga horária 
quando desempenhadas durante a jornada 
de trabalho, na forma do § 4º do art. 98 
desta Lei. 

§ 3º A Gratificação por Encargo de Curso ou 
Concurso não se incorpora ao vencimento 
ou salário do servidor para qualquer efeito 
e não poderá ser utilizada como base de 
cálculo para quaisquer outras vantagens, 
inclusive para fins de cálculo dos proventos 
da aposentadoria e das pensões. 

CAPÍTULO III
DAS FÉRIAS

Art. 77. O servidor fará jus a trinta dias de férias, 
que podem ser acumuladas, até o máximo 
de dois períodos, no caso de necessidade do 
serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja 
legislação específica. 

§ 1º Para o primeiro período aquisitivo de 
férias serão exigidos 12 (doze) meses de 
exercício. 

§ 2º É vedado levar à conta de férias 
qualquer falta ao serviço. 

§ 3º As férias poderão ser parceladas em até 
3 etapas, desde que assim requeridas pelo 
servidor, e no interesse da administração 
pública. 

Art. 78. O pagamento da remuneração 
das férias será efetuado até 2 (dois) dias 
antes do início do respectivo período, 
observando-se o disposto no § 1º deste 
artigo.  

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, 
ou em comissão, perceberá indenização 
relativa ao período das férias a que tiver 
direito e ao incompleto, na proporção de 
um doze avos por mês de efetivo exercício, 
ou fração superior a 14 dias. 

§ 4º A indenização será calculada com 
base na remuneração do mês em que for 
publicado o ato exoneratório. 

§ 5º Em caso de parcelamento, o servidor 
receberá o valor adicional previsto no inciso 
XVII do art. 7º da Constituição Federal 
quando da utilização do 1º período. 

Art. 79. O servidor que opera direta e 
permanentemente com Raios X ou substâncias 
radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos 
de férias, por semestre de atividade profissional, 
proibida em qualquer hipótese a acumulação. 

Art. 80. As férias somente poderão ser 
interrompidas por motivo de calamidade 
pública, comoção interna, convocação para júri, 
serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade 
do serviço declarada pela autoridade máxima 
do órgão ou entidade. 

Parágrafo único. O restante do período 
interrompido será gozado de uma só vez, 
observado o disposto no art. 77. 

CAPÍTULO IV
DAS LICENÇAS

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 

I – por motivo de doença em pessoa da 
família; 

II – por motivo de afastamento do cônjuge 
ou companheiro; 

III – para o serviço militar; 

IV – para atividade política; 

V – para capacitação; 

VI – para tratar de interesses particulares; 

VII – para desempenho de mandato 
classista. 
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§ 1º A licença prevista no inciso I do caput 
deste artigo bem como cada uma de suas 
prorrogações serão precedidas de exame 
por perícia médica oficial, observado o 
disposto no art. 204 desta Lei. 

§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

§ 3º É vedado o exercício de atividade 
remunerada durante o período da licença 
prevista no inciso I deste artigo. 

Art. 82. A licença concedida dentro de 60 
(sessenta) dias do término de outra da mesma 
espécie será considerada como prorrogação. 

Seção II 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE 

DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

Art. 83. Poderá ser concedida licença ao 
servidor por motivo de doença do cônjuge ou 
companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto 
ou madrasta e enteado, ou dependente que viva 
a suas expensas e conste do seu assentamento 
funcional, mediante comprovação por perícia 
médica oficial. 

§ 1º A licença somente será deferida 
se a assistência direta do servidor for 
indispensável e não puder ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo 
ou mediante compensação de horário, na 
forma do disposto no inciso II do art. 44.

§ 2º A licença de que trata o caput, incluídas 
as prorrogações, poderá ser concedida a 
cada período de doze meses nas seguintes 
condições: 

I – por até 60 (sessenta) dias, consecutivos 
ou não, mantida a remuneração do servidor; 
e 

II – por até 90 (noventa) dias, consecutivos 
ou não, sem remuneração.  

§ 3º O início do interstício de 12 (doze) 
meses será contado a partir da data do 
deferimento da primeira licença concedida. 

§ 4º A soma das licenças remuneradas e 
das licenças não remuneradas, incluídas as 
respectivas prorrogações, concedidas em 
um mesmo período de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá 
ultrapassar os limites estabelecidos nos 
incisos I e II do § 2º. 

Seção III
DA LICENÇA POR MOTIVO DE 
AFASTAMENTO DO CÔNJUGE 

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor 
para acompanhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do território 
nacional, para o exterior ou para o exercício 
de mandato eletivo dos Poderes Executivo e 
Legislativo. 

§ 1º A licença será por prazo indeterminado 
e sem remuneração. 

§ 2º No deslocamento de servidor cujo 
cônjuge ou companheiro também seja 
servidor público, civil ou militar, de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, poderá 
haver exercício provisório em órgão ou 
entidade da Administração Federal direta, 
autárquica ou fundacional, desde que para 
o exercício de atividade compatível com o 
seu cargo. 

Seção IV
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO 

MILITAR 

Art. 85. Ao servidor convocado para o serviço 
militar será concedida licença, na forma e 
condições previstas na legislação específica. 

Parágrafo único. Concluído o serviço militar, 
o servidor terá até 30 (trinta) dias sem 
remuneração para reassumir o exercício do 
cargo. 
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Seção V
DA LICENÇA PARA ATIVIDADE 

POLÍTICA 

Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem 
remuneração, durante o período que mediar 
entre a sua escolha em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, e a véspera do 
registro de sua candidatura perante a Justiça 
Eleitoral. 

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo 
na localidade onde desempenha suas 
funções e que exerça cargo de direção, 
chefia, assessoramento, arrecadação ou 
fiscalização, dele será afastado, a partir 
do dia imediato ao do registro de sua 
candidatura perante a Justiça Eleitoral, até 
o décimo dia seguinte ao do pleito. 

§ 2º A partir do registro da candidatura e 
até o décimo dia seguinte ao da eleição, o 
servidor fará jus à licença, assegurados os 
vencimentos do cargo efetivo, somente 
pelo período de três meses. 

Seção VI
DA LICENÇA-PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE

Da Licença para Capacitação

(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo 
exercício, o servidor poderá, no interesse da 
Administração, afastar-se do exercício do cargo 
efetivo, com a respectiva remuneração, por 
até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional. 

Parágrafo único. Os períodos de licença de 
que trata o caput não são acumuláveis. 

Art. 88. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 89. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 90. (VETADO).

Seção VII
DA LICENÇA PARA TRATAR DE 

INTERESSES PARTICULARES

Art. 91. A critério da Administração, poderão 
ser concedidas ao servidor ocupante de cargo 
efetivo, desde que não esteja em estágio 
probatório, licenças para o trato de assuntos 
particulares pelo prazo de até três anos 
consecutivos, sem remuneração. 

Parágrafo único. A licença poderá ser 
interrompida, a qualquer tempo, a pedido 
do servidor ou no interesse do serviço. 

Seção VIII
DA LICENÇA PARA O DESEMPENHO 

DE MANDATO CLASSISTA 

Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à 
licença sem remuneração para o desempenho 
de mandato em confederação, federação, 
associação de classe de âmbito nacional, 
sindicato representativo da categoria ou 
entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, 
para participar de gerência ou administração 
em sociedade cooperativa constituída por 
servidores públicos para prestar serviços a 
seus membros, observado o disposto na alínea 
c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme 
disposto em regulamento e observados os 
seguintes limites: 

I – para entidades com até 5.000 (cinco mil) 
associados, 2 (dois) servidores; (Redação 
dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

II – para entidades com 5.001 (cinco mil 
e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 
(quatro) servidores; (Redação dada pela Lei 
nº 12.998, de 2014)

III – para entidades com mais de 30.000 
(trinta mil) associados, 8 (oito) servidores. 
(Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

§ 1º Somente poderão ser licenciados 
os servidores eleitos para cargos de 
direção ou de representação nas referidas 
entidades, desde que cadastradas no órgão 
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competente. (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014)

§ 2º A licença terá duração igual à do 
mandato, podendo ser renovada, no caso 
de reeleição. (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014)

CAPÍTULO V
DOS AFASTAMENTOS

Seção I
DO AFASTAMENTO PARA SERVIR A 

OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

Art. 93. O servidor poderá ser cedido para 
ter exercício em outro órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito 
Federal e dos Municípios, nas seguintes 
hipóteses: 

I – para exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança; 

II – em casos previstos em leis específicas. 

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão 
para órgãos ou entidades dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus 
da remuneração será do órgão ou entidade 
cessionária, mantido o ônus para o cedente 
nos demais casos. 

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a 
empresa pública ou sociedade de economia 
mista, nos termos das respectivas normas, 
optar pela remuneração do cargo efetivo ou 
pela remuneração do cargo efetivo acrescida 
de percentual da retribuição do cargo em 
comissão, a entidade cessionária efetuará 
o reembolso das despesas realizadas pelo 
órgão ou entidade de origem. 

§ 3º A cessão far-se-á mediante Portaria 
publicada no Diário Oficial da União. 

§ 4º Mediante autorização expressa do 
Presidente da República, o servidor do 
Poder Executivo poderá ter exercício em 

outro órgão da Administração Federal direta 
que não tenha quadro próprio de pessoal, 
para fim determinado e a prazo certo. 

§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de 
empregado ou servidor por ela requisitado, 
as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo. 

§ 6º As cessões de empregados de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista, 
que receba recursos de Tesouro Nacional 
para o custeio total ou parcial da sua folha 
de pagamento de pessoal, independem 
das disposições contidas nos incisos I e II e 
§§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício 
do empregado cedido condicionado a 
autorização específica do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 
exceto nos casos de ocupação de cargo em 
comissão ou função gratificada. 

 § 7º O Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, com a finalidade de 
promover a composição da força de trabalho 
dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, poderá determinar a 
lotação ou o exercício de empregado 
ou servidor, independentemente da 
observância do constante no inciso I e nos 
§§ 1º e 2º deste artigo. 

Seção II
DO AFASTAMENTO PARA EXERCÍCIO 

DE MANDATO ELETIVO 

Art. 94. Ao servidor investido em mandato 
eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

I – tratando-se de mandato federal, estadual 
ou distrital, ficará afastado do cargo; 

II – investido no mandato de Prefeito, será 
afastado do cargo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração; 

III – investido no mandato de vereador: 

a) havendo compatibilidade de horário, 
perceberá as vantagens de seu cargo, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
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b) não havendo compatibilidade de horário, 
será afastado do cargo, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração. 

§ 1º No caso de afastamento do cargo, 
o servidor contribuirá para a seguridade 
social como se em exercício estivesse. 

§ 2º O servidor investido em mandato 
eletivo ou classista não poderá ser removido 
ou redistribuído de ofício para localidade 
diversa daquela onde exerce o mandato. 

Seção III
DO AFASTAMENTO PARA ESTUDO OU 

MISSÃO NO EXTERIOR 

Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se 
do País para estudo ou missão oficial, sem 
autorização do Presidente da República, 
Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e 
Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

§ 1º A ausência não excederá a 4 (quatro) 
anos, e finda a missão ou estudo, somente 
decorrido igual período, será permitida 
nova ausência. 

§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto 
neste artigo não será concedida exoneração 
ou licença para tratar de interesse particular 
antes de decorrido período igual ao do 
afastamento, ressalvada a hipótese de 
ressarcimento da despesa havida com seu 
afastamento. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica 
aos servidores da carreira diplomática. 

§ 4º As hipóteses, condições e formas para 
a autorização de que trata este artigo, 
inclusive no que se refere à remuneração 
do servidor, serão disciplinadas em 
regulamento. 

Art. 96. O afastamento de servidor para servir 
em organismo internacional de que o Brasil 
participe ou com o qual coopere dar-se-á com 
perda total da remuneração. 

Seção IV
DO AFASTAMENTO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

NO PAÍS

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da 
Administração, e desde que a participação não 
possa ocorrer simultaneamente com o exercício 
do cargo ou mediante compensação de horário, 
afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 
respectiva remuneração, para participar em 
programa de pós-graduação stricto sensu em 
instituição de ensino superior no País. 

§ 1º Ato do dirigente máximo do órgão 
ou entidade definirá, em conformidade 
com a legislação vigente, os programas de 
capacitação e os critérios para participação 
em programas de pós-graduação no País, 
com ou sem afastamento do servidor, que 
serão avaliados por um comitê constituído 
para este fim. 

§ 2º Os afastamentos para realização 
de programas de mestrado e doutorado 
somente serão concedidos aos servidores 
titulares de cargos efetivos no respectivo 
órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) 
anos para mestrado e 4 (quatro) anos para 
doutorado, incluído o período de estágio 
probatório, que não tenham se afastado por 
licença para tratar de assuntos particulares 
para gozo de licença capacitação ou com 
fundamento neste artigo nos 2 (dois) 
anos anteriores à data da solicitação de 
afastamento. 

§ 3º Os afastamentos para realização de 
programas de pós-doutorado somente 
serão concedidos aos servidores titulares 
de cargos efetivo no respectivo órgão ou 
entidade há pelo menos quatro anos, 
incluído o período de estágio probatório, 
e que não tenham se afastado por licença 
para tratar de assuntos particulares ou 
com fundamento neste artigo, nos quatro 
anos anteriores à data da solicitação de 
afastamento. 
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§ 4º Os servidores beneficiados pelos 
afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 
3º deste artigo terão que permanecer no 
exercício de suas funções após o seu retorno 
por um período igual ao do afastamento 
concedido. 

§ 5º Caso o servidor venha a solicitar 
exoneração do cargo ou aposentadoria, 
antes de cumprido o período de 
permanência previsto no § 4º deste artigo, 
deverá ressarcir o órgão ou entidade, na 
forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, dos gastos com seu 
aperfeiçoamento. 

§ 6º Caso o servidor não obtenha o título 
ou grau que justificou seu afastamento 
no período previsto, aplica-se o disposto 
no § 5º deste artigo, salvo na hipótese 
comprovada de força maior ou de caso 
fortuito, a critério do dirigente máximo do 
órgão ou entidade. 

§ 7º Aplica-se à participação em programa 
de pós-graduação no Exterior, autorizado 
nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto 
nos §§ 1º a 6º deste artigo. 

CAPÍTULO VI
DAS CONCESSÕES 

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o 
servidor ausentar-se do serviço: 

I – por 1 (um) dia, para doação de sangue; 

II – pelo período comprovadamente 
necessário para alistamento ou 
recadastramento eleitoral, limitado, em 
qualquer caso, a dois dias; e   

III – por 8 (oito) dias consecutivos em razão 
de : 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, 
pais, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

Art. 98. Será concedido horário especial ao 
servidor estudante, quando comprovada a 
incompatibilidade entre o horário escolar e o da 
repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, 
será exigida a compensação de horário 
no órgão ou entidade que tiver exercício, 
respeitada a duração semanal do trabalho. 

§ 2º Também será concedido horário 
especial ao servidor portador de deficiência, 
quando comprovada a necessidade por 
junta médica oficial, independentemente 
de compensação de horário. 

§ 3º As disposições do parágrafo anterior 
são extensivas ao servidor que tenha 
cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física, exigindo-se, porém, neste 
caso, compensação de horário na forma do 
inciso II do art. 44. 

§ 4º Será igualmente concedido horário 
especial, vinculado à compensação de 
horário a ser efetivada no prazo de até 1 
(um) ano, ao servidor que desempenhe 
atividade prevista nos incisos I e II do caput 
do art. 76-A desta Lei. 

Art. 99. Ao servidor estudante que mudar 
de sede no interesse da administração é 
assegurada, na localidade da nova residência 
ou na mais próxima, matrícula em instituição 
de ensino congênere, em qualquer época, 
independentemente de vaga. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos 
filhos, ou enteados do servidor que vivam 
na sua companhia, bem como aos menores 
sob sua guarda, com autorização judicial. 
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CAPÍTULO VII
DO TEMPO DE SERVIÇO 

Art. 100. É contado para todos os efeitos o 
tempo de serviço público federal, inclusive o 
prestado às Forças Armadas. 

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será 
feita em dias, que serão convertidos em anos, 
considerado o ano como de trezentos e sessenta 
e cinco dias. 

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97)

Art. 102. Além das ausências ao serviço 
previstas no art. 97, são considerados como de 
efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 

I – férias; 

II – exercício de cargo em comissão ou 
equivalente, em órgão ou entidade dos 
Poderes da União, dos Estados, Municípios 
e Distrito Federal; 

III – exercício de cargo ou função de 
governo ou administração, em qualquer 
parte do território nacional, por nomeação 
do Presidente da República; 

IV – participação em programa de 
treinamento regularmente instituído ou em 
programa de pós-graduação stricto sensu 
no País, conforme dispuser o regulamento; 

V – desempenho de mandato eletivo 
federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, exceto para promoção por 
merecimento; 

VI – júri e outros serviços obrigatórios por 
lei; 

VII – missão ou estudo no exterior, quando 
autorizado o afastamento, conforme 
dispuser o regulamento; 

VIII – licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b) para tratamento da própria saúde, até o 
limite de vinte e quatro meses, cumulativo 
ao longo do tempo de serviço público 
prestado à União, em cargo de provimento 
efetivo; 

c) para o desempenho de mandato 
classista ou participação de gerência ou 
administração em sociedade cooperativa 
constituída por servidores para prestar 
serviços a seus membros, exceto para efeito 
de promoção por merecimento; 

d) por motivo de acidente em serviço ou 
doença profissional; 

e) para capacitação, conforme dispuser o 
regulamento; 

f) por convocação para o serviço militar; 

IX – deslocamento para a nova sede de que 
trata o art. 18; 

X – participação em competição desportiva 
nacional ou convocação para integrar 
representação desportiva nacional, no País 
ou no exterior, conforme disposto em lei 
específica; 

XI – afastamento para servir em organismo 
internacional de que o Brasil participe ou 
com o qual coopere. 

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade: 

I – o tempo de serviço público prestado aos 
Estados, Municípios e Distrito Federal; 

II – a licença para tratamento de saúde 
de pessoal da família do servidor, com 
remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias 
em período de 12 (doze) meses. 

III – a licença para atividade política, no caso 
do art. 86, § 2º; 

IV – o tempo correspondente ao 
desempenho de mandato eletivo federal, 
estadual, municipal ou distrital, anterior ao 
ingresso no serviço público federal; 
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V – o tempo de serviço em atividade 
privada, vinculada à Previdência Social; 

VI – o tempo de serviço relativo a tiro de 
guerra; 

VII – o tempo de licença para tratamento da 
própria saúde que exceder o prazo a que se 
refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. 

§ 1º O tempo em que o servidor esteve 
aposentado será contado apenas para nova 
aposentadoria. 

§ 2º Será contado em dobro o tempo de 
serviço prestado às Forças Armadas em 
operações de guerra. 

§ 3º É vedada a contagem cumulativa 
de tempo de serviço prestado 
concomitantemente em mais de um cargo 
ou função de órgão ou entidades dos 
Poderes da União, Estado, Distrito Federal 
e Município, autarquia, fundação pública, 
sociedade de economia mista e empresa 
pública.

CAPÍTULO VIII
DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de 
requerer aos Poderes Públicos, em defesa de 
direito ou interesse legítimo. 

Art. 105. O requerimento será dirigido à 
autoridade competente para decidi-lo e 
encaminhado por intermédio daquela a 
que estiver imediatamente subordinado o 
requerente. 

Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à 
autoridade que houver expedido o ato ou 
proferido a primeira decisão, não podendo ser 
renovado. 

Parágrafo único. O requerimento e o pedido 
de reconsideração de que tratam os artigos 
anteriores deverão ser despachados no 
prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro 
de 30 (trinta) dias. 

Art. 107. Caberá recurso: 

I – do indeferimento do pedido de 
reconsideração; 

II – das decisões sobre os recursos 
sucessivamente interpostos. 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade 
imediatamente superior à que tiver 
expedido o ato ou proferido a decisão, e, 
sucessivamente, em escala ascendente, às 
demais autoridades. 

§ 2º O recurso será encaminhado por 
intermédio da autoridade a que estiver 
imediatamente subordinado o requerente. 

Art. 108. O prazo para interposição de pedido 
de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo 
interessado, da decisão recorrida. 

Art. 109. O recurso poderá ser recebido 
com efeito suspensivo, a juízo da autoridade 
competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do 
pedido de reconsideração ou do recurso, os 
efeitos da decisão retroagirão à data do ato 
impugnado. 

Art. 110. O direito de requerer prescreve:

I – em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de 
demissão e de cassação de aposentadoria 
ou disponibilidade, ou que afetem interesse 
patrimonial e créditos resultantes das 
relações de trabalho; 

II – em 120 (cento e vinte) dias, nos demais 
casos, salvo quando outro prazo for fixado 
em lei. 

Parágrafo único. O prazo de prescrição 
será contado da data da publicação do 
ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for 
publicado. 

Art. 111. O pedido de reconsideração e o 
recurso, quando cabíveis, interrompem a 
prescrição. 
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Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. 

Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, 
na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. 

Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de 
ilegalidade. 

Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força 
maior. 

TÍTULO IV
Do Regime Disciplinar 

CAPÍTULO I
DOS DEVERES 

Art. 116. 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; 

V – atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 
sigilo; 

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações 
de interesse pessoal; 

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

VI – levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 
outra autoridade competente para apuração; 

VII – zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII – guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

IX – manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X – ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI – tratar com urbanidade as pessoas; 

XII – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica 
e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao 
representando ampla defesa. 
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CAPÍTULO II
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 117. Ao servidor é proibido: 

Das proibições Penalidades Penalidades

I – ausentar-se do serviço 
durante o expediente, 
sem prévia autorização 
do chefe imediato;

Art. 129. A advertência será 
aplicada por escrito, nos ca-
sos de violação de proibição 
constante do art. 117, incisos 
I a VIII e XIX, e de inobservân-
cia de dever funcional previs-
to em lei, regulamentação ou 
norma interna, que não justi-
fique imposição de penalida-
de mais grave.

Art. 130. A suspensão será 
aplicada em caso de rein-
cidência das faltas punidas 
com advertência [...]

II – retirar, sem prévia 
anuência da autoridade 
competente, qualquer 
documento ou objeto da 
repartição;

III – recusar fé a docu-
mentos públicos;

IV – opor resistência in-
justificada ao andamen-
to de documento e pro-
cesso ou execução de 
serviço;

V – promover manifes-
tação de apreço ou de-
sapreço no recinto da 
repartição;

VIII – manter sob sua 
chefia imediata, em car-
go ou função de confian-
ça, cônjuge, companhei-
ro ou parente até o 2º 
grau civil;
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IX – valer-se do cargo 
para lograr proveito pes-
soal ou de outrem, em 
detrimento da dignidade 
da função pública;

Art. 132. A demissão será 
aplicada nos seguintes casos:

XIII – transgressão dos 
incisos IX a XVI do art. 
117.

Art. 137. A demissão ou a 
destituição de cargo em 
comissão, por infringência 
do art. 117, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-servidor 
para nova investidura em 
cargo público federal, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.

X – participar de gerên-
cia ou administração 
de sociedade privada, 
personificada ou não 
personificada, exercer o 
comércio, exceto na qua-
lidade de acionista, cotis-
ta ou comanditário; (ver 
o parágrafo único)

XI – atuar, como procu-
rador ou intermediário, 
junto a repartições pú-
blicas, salvo quando se 
tratar de benefícios pre-
videnciários ou assisten-
ciais de parentes até o 
2ª grau, e de cônjuge ou 
companheiro;

Art. 137. A demissão ou a 
destituição de cargo em 
comissão, por infringência 
do art. 117, incisos IX e XI, 
incompatibiliza o ex-servidor 
para nova investidura em 
cargo público federal, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.

XII – receber propina, 
comissão, presente ou 
vantagem de qualquer 
espécie, em razão de 
suas atribuições;

XIII – aceitar comissão, 
emprego ou pensão de 
estado estrangeiro;

XIV – praticar usura sob 
qualquer de suas formas;

XV – proceder de forma 
desidiosa;

XVI – utilizar pessoal ou 
recursos materiais da re-
partição em serviços ou 
atividades particulares;
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XVII – cometer a outro 
servidor atribuições es-
tranhas ao cargo que 
ocupa, exceto em situ-
ações de emergência e 
transitórias;

Art. 130. A suspensão será 
aplicada em caso de rein-
cidência das faltas punidas 
com advertência e de viola-
ção das demais proibições 
que não tipifiquem infração 
sujeita a penalidade de de-
missão, não podendo exce-
der de 90 (noventa) dias.

XVIII – exercer quaisquer 
atividades que sejam 
incompatíveis com o 
exercício do cargo ou 
função e com o horário 
de trabalho;

XIX – recusar-se a 
atualizar seus dados 
cadastrais quando 
solicitado.

Art. 129. A advertência 
será aplicada por escrito, 
nos casos de violação de 
proibição constante do art. 
117, incisos I a VIII e XIX

Art. 130. A suspensão 
será aplicada em caso de 
reincidência das faltas 
punidas com advertência [...]

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos 
seguintes casos: 

I – participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que 
a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade 
cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e 

II – gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, 
observada a legislação sobre conflito de interesses.

CAPÍTULO III
DA ACUMULAÇÃO 

Art. 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de 
cargos públicos.

Dica: CF/88 Art. 37

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
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c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 
profissões regulamentadas; 

XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público; 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes 
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os 
cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração.

§ 1º A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. 

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da 
compatibilidade de horários. 

§ 3º Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego 
público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas 
remunerações forem acumuláveis na atividade. 

Art. 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no 
parágrafo único do art. 9º, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva.

Dica: Art. 9º A nomeação far-se-á: 

[...]

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza 
especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de 
confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que 
deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação 
em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, 
dispuser legislação específica. 
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Art. 120. O servidor vinculado ao regime 
desta Lei, que acumular licitamente dois 
cargos efetivos, quando investido em cargo de 
provimento em comissão, ficará afastado de 
ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em 
que houver compatibilidade de horário e local 
com o exercício de um deles, declarada pelas 
autoridades máximas dos órgãos ou entidades 
envolvidos. 

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 121. O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato 
omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

§ 1º A indenização de prejuízo dolosamente 
causado ao erário somente será liquidada 
na forma prevista no art. 46, na falta de 
outros bens que assegurem a execução do 
débito pela via judicial. 

 § 2º Tratando-se de dano causado a 
terceiros, responderá o servidor perante a 
Fazenda Pública, em ação regressiva. 

§ 3º A obrigação de reparar o dano estende-
se aos sucessores e contra eles será 
executada, até o limite do valor da herança 
recebida. 

Art. 123. A responsabilidade penal abrange os 
crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade. 

Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa 
resulta de ato omissivo ou comissivo praticado 
no desempenho do cargo ou função. 

Art. 125. As sanções civis, penais e 
administrativas poderão cumular-se, sendo 
independentes entre si. 

Art. 126. A responsabilidade administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua 
autoria. 

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser res-
ponsabilizado civil, penal ou administrativa-
mente por dar ciência à autoridade superior ou, 
quando houver suspeita de envolvimento desta, 
a outra autoridade competente para apuração 
de informação concernente à prática de crimes 
ou improbidade de que tenha conhecimento, 
ainda que em decorrência do exercício de cargo, 
emprego ou função pública. 

CAPÍTULO V
DAS PENALIDADES 

Art. 127. São penalidades disciplinares: 

I – advertência; 

II – suspensão; 

III – demissão; 

IV – cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade; 

V – destituição de cargo em comissão; 

VI – destituição de função comissionada. 

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão 
consideradas a natureza e a gravidade da 
infração cometida, os danos que dela provierem 
para o serviço público, as circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e os antecedentes 
funcionais. 

Parágrafo único. O ato de imposição 
da penalidade mencionará sempre o 
fundamento legal e a causa da sanção 
disciplinar. 

Art. 129. A advertência será aplicada por 
escrito, nos casos de violação de proibição 
constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de 
inobservância de dever funcional previsto em 
lei, regulamentação ou norma interna, que não 
justifique imposição de penalidade mais grave. 

Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de 
reincidência das faltas punidas com advertência 
e de violação das demais proibições que 
não tipifiquem infração sujeita a penalidade 
de demissão, não podendo exceder de 90 
(noventa) dias. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br772

§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que, injustificadamente, 
recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela autoridade competente, 
cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 
convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou 
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 

Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o 
decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, 
nesse período, praticado nova infração disciplinar. 

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I – crime contra a admi-
nistração pública;

Art. 137. Parágrafo único. 
Não poderá retornar ao ser-
viço público federal o servi-
dor que for demitido ou des-
tituído do cargo em comissão 
por infringência do art. 132, 
incisos I, IV, VIII, X e XI.

II – abandono de cargo;

III – inassiduidade habi-
tual;

IV – improbidade admi-
nistrativa;

Art. 136. A demissão ou a 
destituição de cargo em co-
missão, nos casos dos incisos 
IV, VIII, X e XI do art. 132, im-
plica a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Art. 137. Parágrafo único. 
Não poderá retornar ao ser-
viço público federal o servi-
dor que for demitido ou des-
tituído do cargo em comissão 
por infringência do art. 132, 
incisos I, IV, VIII, X e XI.

V – incontinência pública 
e conduta escandalosa, 
na repartição;

VI – insubordinação gra-
ve em serviço;

VII – ofensa física, em 
serviço, a servidor ou 
a particular, salvo em 
legítima defesa própria 
ou de outrem;
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VIII – aplicação irregular 
de dinheiros públicos;

Art. 136. A demissão ou a 
destituição de cargo em co-
missão, nos casos dos incisos 
IV, VIII, X e XI do art. 132, im-
plica a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Art. 137. Parágrafo único. 
Não poderá retornar ao 
serviço público federal o 
servidor que for demitido 
ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do 
art. 132, incisos I, IV, VIII, X e 
XI.

IX – revelação de segredo 
do qual se apropriou em 
razão do cargo;

X – lesão aos cofres 
públicos e dilapidação 
do patrimônio nacional;

Art. 136. A demissão ou a 
destituição de cargo em co-
missão, nos casos dos incisos 
IV, VIII, X e XI do art. 132, im-
plica a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao 
erário, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Art. 137. Parágrafo único. 
Não poderá retornar ao ser-
viço público federal o servi-
dor que for demitido ou des-
tituído do cargo em comissão 
por infringência do art. 132, 
incisos I, IV, VIII, X e XI.

XI – corrupção;

Art. 136. A demissão ou 
a destituição de cargo 
em comissão, nos casos 
dos incisos IV, VIII, X e 
XI do art. 132, implica a 
indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, 
sem prejuízo da ação penal 
cabível.

Art. 137. Parágrafo único. 
Não poderá retornar ao 
serviço público federal o 
servidor que for demitido 
ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do 
art. 132, incisos I, IV, VIII, X e 
XI.

XII – acumulação ilegal 
de cargos, empregos ou 
funções públicas;

XIII – transgressão dos 
incisos IX a XVI do art. 
117.

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia 
imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência 
e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização 
imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 02 
servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão 
objeto da apuração; 

II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório; 
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III – julgamento. 

§ 1º A indicação da autoria de que trata o 
inciso I dar-se-á pelo nome e matrícula do 
servidor, e a materialidade pela descrição 
dos cargos, empregos ou funções públicas 
em situação de acumulação ilegal, dos 
órgãos ou entidades de vinculação, das 
datas de ingresso, do horário de trabalho e 
do correspondente regime jurídico. 

§ 2º A comissão lavrará, até 03 dias após 
a publicação do ato que a constituiu, 
termo de indiciação em que serão 
transcritas as informações de que trata o 
parágrafo anterior, bem como promoverá 
a citação pessoal do servidor indiciado, 
ou por intermédio de sua chefia imediata, 
para, no prazo de cinco dias, apresentar 
defesa escrita, assegurando-se-lhe vista 
do processo na repartição, observado o 
disposto nos arts. 163 e 164. 

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão 
elaborará relatório conclusivo quanto 
à inocência ou à responsabilidade do 
servidor, em que resumirá as peças 
principais dos autos, opinará sobre a 
licitude da acumulação em exame, indicará 
o respectivo dispositivo legal e remeterá o 
processo à autoridade instauradora, para 
julgamento. 

§ 4º No prazo de 05 dias, contados do 
recebimento do processo, a autoridade 
julgadora proferirá a sua decisão, 
aplicando-se, quando for o caso, o disposto 
no § 3º do art. 167. 

§ 5º A opção pelo servidor até o último 
dia de prazo para defesa configurará sua 
boa-fé, hipótese em que se converterá 
automaticamente em pedido de exoneração 
do outro cargo. 

§ 6º Caracterizada a acumulação ilegal e 
provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de 
demissão, destituição ou cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade em 
relação aos cargos, empregos ou funções 
públicas em regime de acumulação ilegal, 

hipótese em que os órgãos ou entidades de 
vinculação serão comunicados. 

§ 7º O prazo para a conclusão do processo 
administrativo disciplinar submetido ao rito 
sumário não excederá 30 dias, contados da 
data de publicação do ato que constituir a 
comissão, admitida a sua prorrogação por 
até 15 dias, quando as circunstâncias o 
exigirem. 

§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas 
disposições deste artigo, observando-se, no 
que lhe for aplicável, subsidiariamente, as 
disposições dos Títulos IV e V desta Lei. 

Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou 
a disponibilidade do inativo que houver 
praticado, na atividade, falta punível com a 
demissão. 

Art. 135. A destituição de cargo em comissão 
exercido por não ocupante de cargo efetivo 
será aplicada nos casos de infração sujeita às 
penalidades de suspensão e de demissão. 

Parágrafo único. Constatada a hipótese de 
que trata este artigo, a exoneração efetuada 
nos termos do art. 35 será convertida em 
destituição de cargo em comissão. 

Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo 
em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e 
XI do art. 132, implica a indisponibilidade dos 
bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo 
da ação penal cabível. 

Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo 
em comissão, por infringência do art. 117, 
incisos IX e XI, incompatibiliza o ex-servidor 
para nova investidura em cargo público federal, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Não poderá retornar 
ao serviço público federal o servidor que 
for demitido ou destituído do cargo em 
comissão por infringência do art. 132, 
incisos I, IV, VIII, X e XI. 

Art. 138. Configura abandono de cargo a 
ausência intencional do servidor ao serviço por 
mais de 30 dias consecutivos. 
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Art. 139. Entende-se por inassiduidade habitual 
a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 
dias, interpoladamente, durante o período de 
12 meses. 

Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou 
inassiduidade habitual, também será adotado 
o procedimento sumário a que se refere o art. 
133, observando-se especialmente que: 

I – a indicação da materialidade dar-se-á: 

a) na hipótese de abandono de cargo, pela 
indicação precisa do período de ausência 
intencional do servidor ao serviço superior 
a trinta dias; 

b) no caso de inassiduidade habitual, pela 
indicação dos dias de falta ao serviço sem 
causa justificada, por período igual ou 
superior a sessenta dias interpoladamente, 
durante o período de doze meses; 

II – após a apresentação da defesa a 
comissão elaborará relatório conclusivo 
quanto à inocência ou à responsabilidade 
do servidor, em que resumirá as 
peças principais dos autos, indicará o 
respectivo dispositivo legal, opinará, na 
hipótese de abandono de cargo, sobre a 
intencionalidade da ausência ao serviço 
superior a trinta dias e remeterá o processo 
à autoridade instauradora para julgamento. 

Art. 141. As penalidades disciplinares serão 
aplicadas: 

I – pelo Presidente da República, pelos 
Presidentes das Casas do Poder Legislativo 
e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-
Geral da República, quando se tratar de 
demissão e cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade de servidor vinculado ao 
respectivo Poder, órgão, ou entidade;

II – pelas autoridades administrativas de 
hierarquia imediatamente inferior àquelas 
mencionadas no inciso anterior quando se 
tratar de suspensão superior a 30 (trinta) 
dias; 

III – pelo chefe da repartição e outras 
autoridades na forma dos respectivos 
regimentos ou regulamentos, nos casos 

de advertência ou de suspensão de até 30 
(trinta) dias; 

IV – pela autoridade que houver feito a 
nomeação, quando se tratar de destituição 
de cargo em comissão. 

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 

I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações 
puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e 
destituição de cargo em comissão; 

II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à 
advertência. 

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr 
da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei 
penal aplicam-se às infrações disciplinares 
capituladas também como crime. 

§ 3º A abertura de sindicância ou a 
instauração de processo disciplinar 
interrompe a prescrição, até a decisão final 
proferida por autoridade competente. 

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o 
prazo começará a correr a partir do dia em 
que cessar a interrupção. 

TÍTULO VI

Da Seguridade Social do Servidor 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 183. A União manterá Plano de Seguridade 
Social para o servidor e sua família. 

§ 1º O servidor ocupante de cargo em 
comissão que não seja, simultaneamente, 
ocupante de cargo ou emprego efetivo na 
administração pública direta, autárquica e 
fundacional não terá direito aos benefícios 
do Plano de Seguridade Social, com 
exceção da assistência à saúde. 
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§ 2º O servidor afastado ou licenciado do 
cargo efetivo, sem direito à remuneração, 
inclusive para servir em organismo oficial 
internacional do qual o Brasil seja membro 
efetivo ou com o qual coopere, ainda que 
contribua para regime de previdência social 
no exterior, terá suspenso o seu vínculo 
com o regime do Plano de Seguridade 
Social do Servidor Público enquanto 
durar o afastamento ou a licença, não lhes 
assistindo, neste período, os benefícios do 
mencionado regime de previdência. 

§ 3º Será assegurada ao servidor 
licenciado ou afastado sem remuneração 
a manutenção da vinculação ao regime 
do Plano de Seguridade Social do Servidor 
Público, mediante o recolhimento mensal 
da respectiva contribuição, no mesmo 
percentual devido pelos servidores em 
atividade, incidente sobre a remuneração 
total do cargo a que faz jus no exercício de 
suas atribuições, computando-se, para esse 
efeito, inclusive, as vantagens pessoais. 

§ 4º O recolhimento de que trata o § 3º 
deve ser efetuado até o 2º dia útil após 

a data do pagamento das remunerações 
dos servidores públicos, aplicando-se os 
procedimentos de cobrança e execução dos 
tributos federais quando não recolhidas na 
data de vencimento. 

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a 
dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos 
o servidor e sua família, e compreende um 
conjunto de benefícios e ações que atendam às 
seguintes finalidades: 

I – garantir meios de subsistência nos 
eventos de doença, invalidez, velhice, 
acidente em serviço, inatividade, 
falecimento e reclusão; 

II – proteção à maternidade, à adoção e à 
paternidade; 

III – assistência à saúde. 

Parágrafo único. Os benefícios serão con-
cedidos nos termos e condições definidos 
em regulamento, observadas as disposições 
desta Lei. 

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade 
Social do servidor compreendem:

I – quanto ao servidor: II – quanto ao dependente:

a) aposentadoria; 

b) auxílio-natalidade; 

c) salário-família; 

d) licença para tratamento de saúde; 

e) licença à gestante, à adotante e 
licença-paternidade; 

f) licença por acidente em serviço; 

g) assistência à saúde; 

h) garantia de condições individuais e 
ambientais de trabalho satisfatórias; 

a) pensão vitalícia e temporária; 

b) auxílio-funeral; 

c) auxílio-reclusão; 

d) assistência à saúde. 

§ 1º As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos 
quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos arts. 189 e 224. 
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§ 2º O recebimento indevido de benefícios 
havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará 
devolução ao erário do total auferido, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 

CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS 

Seção I
DA APOSENTADORIA 

Art. 186. O servidor será aposentado: (Vide art. 
40 da Constituição)

I – por invalidez permanente, sendo os 
proventos integrais quando decorrente de 
acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
especificada em lei, e proporcionais nos 
demais casos; 

II – compulsoriamente, aos setenta anos 
de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço; 

III – voluntariamente: 

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, 
se homem, e aos 30 (trinta) se mulher, com 
proventos integrais; 

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício 
em funções de magistério se professor, e 25 
(vinte e cinco) se professora, com proventos 
integrais; 

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se 
homem, e aos 25 (vinte e cinco) se mulher, 
com proventos proporcionais a esse tempo; 

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 
se homem, e aos 60 (sessenta) se mulher, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
serviço.

Dica – CF/88 – Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, 
é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o 
disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 
serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na 
forma dos §§ 3º e 17: 

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional 
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; 

II – compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição; 

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de 
efetivo exercício no serviço público e 05 anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentadoria, observadas as seguintes condições: 

a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de 
contribuição, se mulher; 

b) 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição.
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§ 1º Consideram-se doenças graves, 
contagiosas ou incuráveis, a que se refere 
o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira posterior ao 
ingresso no serviço público, hanseníase, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
paralisia irreversível e incapacitante, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados do mal de 
Paget (osteíte deformante), Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras 
que a lei indicar, com base na medicina 
especializada. 

§ 2º Nos casos de exercício de atividades 
consideradas insalubres ou perigosas, bem 
como nas hipóteses previstas no art. 71, a 
aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e 
"c", observará o disposto em lei específica. 

Art. 71. O adicional de atividade penosa será 
devido aos servidores em exercício em zonas 
de fronteira ou em localidades cujas condições 
de vida o justifiquem, nos termos, condições e 
limites fixados em regulamento.

§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor 
será submetido à junta médica oficial, que 
atestará a invalidez quando caracterizada 
a incapacidade para o desempenho das 
atribuições do cargo ou a impossibilidade 
de se aplicar o disposto no art. 24. 

Art. 187. A aposentadoria compulsória será 
automática, e declarada por ato, com vigência a 
partir do dia imediato àquele em que o servidor 
atingir a idade-limite de permanência no serviço 
ativo. 

Art. 188. A aposentadoria voluntária ou por 
invalidez vigorará a partir da data da publicação 
do respectivo ato. 

§ 1º A aposentadoria por invalidez será 
precedida de licença para tratamento de 
saúde, por período não excedente a 24 
(vinte e quatro) meses. 

§ 2º Expirado o período de licença e não 
estando em condições de reassumir o 

cargo ou de ser readaptado, o servidor será 
aposentado. 

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre 
o término da licença e a publicação do ato 
da aposentadoria será considerado como 
de prorrogação da licença. 

§ 4º Para os fins do disposto no § 1º 
deste artigo, serão consideradas apenas 
as licenças motivadas pela enfermidade 
ensejadora da invalidez ou doenças 
correlacionadas. 

§ 5º A critério da Administração, o servidor 
em licença para tratamento de saúde 
ou aposentado por invalidez poderá ser 
convocado a qualquer momento, para 
avaliação das condições que ensejaram o 
afastamento ou a aposentadoria. 

Art. 189. O provento da aposentadoria será 
calculado com observância do disposto no § 3º 
do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, 
sempre que se modificar a remuneração dos 
servidores em atividade. 

Parágrafo único. São estendidos aos 
inativos quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidas aos servidores 
em atividade, inclusive quando decorrentes 
de transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 

Art. 190. O servidor aposentado com provento 
proporcional ao tempo de serviço se acometido 
de qualquer das moléstias especificadas no § 
1º do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for 
considerado inválido por junta médica oficial 
passará a perceber provento integral, calculado 
com base no fundamento legal de concessão da 
aposentadoria. 

Art. 191. Quando proporcional ao tempo de 
serviço, o provento não será inferior a 1/3 (um 
terço) da remuneração da atividade. 

Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)

Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)
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Art. 194. Ao servidor aposentado será paga 
a gratificação natalina, até o dia 20 do mês de 
dezembro, em valor equivalente ao respectivo 
provento, deduzido o adiantamento recebido. 

Art. 195. Ao ex-combatente que tenha 
efetivamente participado de operações bélicas, 
durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos 
da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, 
será concedida aposentadoria com provento 
integral, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço 
efetivo. 

Seção II
DO AUXÍLIO-NATALIDADE 

Art. 196. O auxílio-natalidade é devido à 
servidora por motivo de nascimento de filho, em 
quantia equivalente ao menor vencimento do 
serviço público, inclusive no caso de natimorto. 

§ 1º Na hipótese de parto múltiplo, o valor 
será acrescido de 50% (cinquenta por 
cento), por nascituro. 

§ 2º O auxílio será pago ao cônjuge ou 
companheiro servidor público, quando a 
parturiente não for servidora. 

Seção III
DO SALÁRIO-FAMÍLIA 

Art. 197. O salário-família é devido ao servidor 
ativo ou ao inativo, por dependente econômico. 

Parágrafo único. Consideram-se 
dependentes econômicos para efeito de 
percepção do salário-família: 

I – o cônjuge ou companheiro e os filhos, 
inclusive os enteados até 21 (vinte e um) 
anos de idade ou, se estudante, até 24 
(vinte e quatro) anos ou, se inválido, de 
qualquer idade; 

II – o menor de 21 (vinte e um) anos que, 
mediante autorização judicial, viver na 
companhia e às expensas do servidor, ou do 
inativo; 

III – a mãe e o pai sem economia própria. 

Art. 198. Não se configura a dependência 
econômica quando o beneficiário do salário-
família perceber rendimento do trabalho ou 
de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou 
provento da aposentadoria, em valor igual ou 
superior ao salário-mínimo. 

Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores 
públicos e viverem em comum, o salário-família 
será pago a um deles; quando separados, será 
pago a um e outro, de acordo com a distribuição 
dos dependentes. 

Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-
se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, 
os representantes legais dos incapazes. 

Art. 200. O salário-família não está sujeito a 
qualquer tributo, nem servirá de base para 
qualquer contribuição,  inclusive para a 
Previdência Social. 

Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem 
remuneração, não acarreta a suspensão do 
pagamento do salário-família. 

Seção IV
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 

SAÚDE 

Art. 202. Será concedida ao servidor licença 
para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, 
com base em perícia médica, sem prejuízo da 
remuneração a que fizer jus. 

Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta 
Lei será concedida com base em perícia oficial. 

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção 
médica será realizada na residência do 
servidor ou no estabelecimento hospitalar 
onde se encontrar internado. 

§ 2º Inexistindo médico no órgão ou 
entidade no local onde se encontra ou 
tenha exercício em caráter permanente o 
servidor, e não se configurando as hipóteses 
previstas nos parágrafos do art. 230, 
será aceito atestado passado por médico 
particular. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br780

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, o 
atestado somente produzirá efeitos depois 
de recepcionado pela unidade de recursos 
humanos do órgão ou entidade. 

§ 4º A licença que exceder o prazo de 
120 (cento e vinte) dias no período de 12 
(doze) meses a contar do primeiro dia de 
afastamento será concedida mediante 
avaliação por junta médica oficial. 

§ 5º A perícia oficial para concessão da li-
cença de que trata o caput deste artigo, 
bem como nos demais casos de perícia ofi-
cial previstos nesta Lei, será efetuada por 
cirurgiões-dentistas, nas hipóteses em que 
abranger o campo de atuação da odontolo-
gia. 

Art. 204. A licença para tratamento de saúde 
inferior a 15 (quinze) dias, dentro de 1 (um) 
ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, 
na forma definida em regulamento. 

Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica 
não se referirão ao nome ou natureza da doença, 
salvo quando se tratar de lesões produzidas por 
acidente em serviço, doença profissional ou 
qualquer das doenças especificadas no art. 186, 
§ 1º. 

Art. 206. O servidor que apresentar indícios de 
lesões orgânicas ou funcionais será submetido a 
inspeção médica. 

Art. 206-A. O servidor será submetido a exames 
médicos periódicos, nos termos e condições 
definidos em regulamento. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto no 
caput, a União e suas entidades autárquicas 
e fundacionais poderão: (Incluído pela Lei 
nº 12.998, de 2014)

I – prestar os exames médicos periódicos 
diretamente pelo órgão ou entidade à qual 
se encontra vinculado o servidor; (Incluído 
pela Lei nº 12.998, de 2014)

II – celebrar convênio ou instrumento de 
cooperação ou parceria com os órgãos e 
entidades da administração direta, suas au-
tarquias e fundações; (Incluído pela Lei nº 
12.998, de 2014)

III – celebrar convênios com operadoras de 
plano de assistência à saúde, organizadas 
na modalidade de autogestão, que possuam 
autorização de funcionamento do órgão 
regulador, na forma do art. 230; ou (Incluído 
pela Lei nº 12.998, de 2014)

IV – prestar os exames médicos periódicos 
mediante contrato administrativo, observa-
do o disposto na Lei no 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, e demais normas pertinentes. 
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

Seção V
DA LICENÇA À GESTANTE, À 
ADOTANTE E DA LICENÇA-

PATERNIDade 

Art. 207. Será concedida licença à servidora 
gestante por 120 (cento e vinte) dias 
consecutivos, sem prejuízo da remuneração. 

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro 
dia do nono mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição médica. 

§ 2º No caso de nascimento prematuro, a 
licença terá início a partir do parto. 

§ 3º No caso de natimorto, decorridos 30 
(trinta) dias do evento, a servidora será 
submetida a exame médico, e se julgada 
apta, reassumirá o exercício. 

§ 4º No caso de aborto atestado por médico 
oficial, a servidora terá direito a 30 (trinta) 
dias de repouso remunerado. 

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, 
o servidor terá direito à licença-paternidade de 
5 (cinco) dias consecutivos. 

Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a 
idade de seis meses, a servidora lactante terá 
direito, durante a jornada de trabalho, a uma 
hora de descanso, que poderá ser parcelada em 
dois períodos de meia hora. 

Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver 
guarda judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de 
licença remunerada. 
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Parágrafo único. No caso de adoção ou 
guarda judicial de criança com mais de 1 
(um) ano de idade, o prazo de que trata este 
artigo será de 30 (trinta) dias. 

Seção VI
DA LICENÇA POR ACIDENTE EM 

SERVIÇO 

Art. 211. Será licenciado, com remuneração 
integral, o servidor acidentado em serviço. 

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano 
físico ou mental sofrido pelo servidor, que se 
relacione, mediata ou imediatamente, com as 
atribuições do cargo exercido. 

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente 
em serviço o dano: 

I – decorrente de agressão sofrida e não 
provocada pelo servidor no exercício do 
cargo; 

II – sofrido no percurso da residência para o 
trabalho e vice-versa. 

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que 
necessite de tratamento especializado poderá 
ser tratado em instituição privada, à conta de 
recursos públicos. 

Parágrafo único. O tratamento recomenda-
do por junta médica oficial constitui medida 

de exceção e somente será admissível quan-
do inexistirem meios e recursos adequados 
em instituição pública. 

Art. 214. A prova do acidente será feita no 
prazo de 10 (dez) dias, prorrogável quando as 
circunstâncias o exigirem. 

Seção VII
DA PENSÃO

Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes 
fazem jus a uma pensão mensal de valor 
correspondente ao da respectiva remuneração 
ou provento, a partir da data do óbito, 
observado o limite estabelecido no art. 42. 

Art. 216. As pensões distinguem-se, quanto à 
natureza, em vitalícias e temporárias. 

§ 1º A pensão vitalícia é composta de cota 
ou cotas permanentes, que somente se 
extinguem ou revertem com a morte de 
seus beneficiários. 

 § 2º A pensão temporária é composta de 
cota ou cotas que podem se extinguir ou 
reverter por motivo de morte, cessação de 
invalidez ou maioridade do beneficiário. 

Art. 217. São beneficiários das pensões: 

I – vitalícia: II – temporária:

a) o cônjuge; 

b) a pessoa desquitada, separada judicial-
mente ou divorciada, com percepção de pen-
são alimentícia; 

c) o companheiro ou companheira designa-
do que comprove união estável como entida-
de familiar; 

d) a mãe e o pai que comprovem dependên-
cia econômica do servidor; 

e) a pessoa designada, maior de 60 (sessen-
ta) anos e a pessoa portadora de deficiência, 
que vivam sob a dependência econômica do 
servidor; 

a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) 
anos de idade, ou, se inválidos, enquanto du-
rar a invalidez; 

b) o menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte 
e um) anos de idade; 

c) o irmão órfão, até 21 (vinte e um) anos, e 
o inválido, enquanto durar a invalidez, que 
comprovem dependência econômica do ser-
vidor; 

d) a pessoa designada que viva na depen-
dência econômica do servidor, até 21 (vinte 
e um) anos, ou, se inválida, enquanto durar 
a invalidez. 
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§ 1º A concessão de pensão vitalícia aos 
beneficiários de que tratam as alíneas "a" 
e "c" do inciso I deste artigo exclui desse 
direito os demais beneficiários referidos nas 
alíneas "d" e "e". 

§ 2º A concessão da pensão temporária aos 
beneficiários de que tratam as alíneas "a" 
e "b" do inciso II deste artigo exclui desse 
direito os demais beneficiários referidos nas 
alíneas "c" e "d". 

Art. 218. A pensão será concedida integralmente 
ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem 
beneficiários da pensão temporária. 

§ 1º Ocorrendo habilitação de vários 
titulares à pensão vitalícia, o seu valor 
será distribuído em partes iguais entre os 
beneficiários habilitados. 

§ 2º Ocorrendo habilitação às pensões 
vitalícia e temporária, metade do valor 
caberá ao titular ou titulares da pensão 
vitalícia, sendo a outra metade rateada em 
partes iguais, entre os titulares da pensão 
temporária. 

§ 3º Ocorrendo habilitação somente à 
pensão temporária, o valor integral da 
pensão será rateado, em partes iguais, 
entre os que se habilitarem. 

Art. 219. A pensão poderá ser requerida a 
qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as 
prestações exigíveis há mais de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Concedida a pensão, 
qualquer prova posterior ou habilitação 
tardia que implique exclusão de beneficiário 
ou redução de pensão só produzirá efeitos a 
partir da data em que for oferecida. 

Art. 220. Não faz jus à pensão o beneficiário 
condenado pela prática de crime doloso de 
que tenha resultado a morte do servidor. 

Art. 221. Será concedida pensão provisória por 
morte presumida do servidor, nos seguintes 
casos: 

I – declaração de ausência, pela autoridade 
judiciária competente; 

II – desaparecimento em desabamento, 
inundação, incêndio ou acidente não 
caracterizado como em serviço; 

III – desaparecimento no desempenho 
das atribuições do cargo ou em missão de 
segurança. 

Parágrafo único. A pensão provisória será 
transformada em vitalícia ou temporária, 
conforme o caso, decorridos 5 (cinco) anos 
de sua vigência, ressalvado o eventual 
reaparecimento do servidor, hipótese em 
que o benefício será automaticamente 
cancelado. 

Art. 222. Acarreta perda da qualidade de 
beneficiário: 

I – o seu falecimento; 

II – a anulação do casamento, quando a 
decisão ocorrer após a concessão da pensão 
ao cônjuge; 

III – a cessação de invalidez, em se tratando 
de beneficiário inválido; 

IV – a maioridade de filho, irmão órfão ou 
pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos 
de idade; 

V – a acumulação de pensão na forma do 
art. 225; 

VI – a renúncia expressa. 

Parágrafo único. A critério da 
Administração, o beneficiário de pensão 
temporária motivada por invalidez poderá 
ser convocado a qualquer momento para 
avaliação das condições que ensejaram a 
concessão do benefício. 

Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de 
beneficiário, a respectiva cota reverterá: 

I – da pensão vitalícia para os remanescentes 
desta pensão ou para os titulares da pensão 
temporária, se não houver pensionista 
remanescente da pensão vitalícia; 

II – da pensão temporária para os co-
beneficiários ou, na falta destes, para o 
beneficiário da pensão vitalícia. 
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Art. 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção 
dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 
189. 

Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões. 

NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 664/2014 – aguardando sua entrada em vigor!

Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 215. Por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à 
pensão a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no inciso XI do caput 
art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

Parágrafo único. A concessão do benefício de que trata o caput estará sujeita à 
carência de vinte e quatro contribuições mensais, ressalvada a morte por acidente 
do trabalho, doença profissional ou do trabalho.” (NR)

“Art. 217. ......................................................................

I – o cônjuge;

II – o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, com percepção de 
pensão alimentícia estabelecida judicialmente;

III – o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade 
familiar;

IV – os filhos até vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a 
invalidez;

V – a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e

VI – o irmão, até vinte e um anos de idade, ou o inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, enquanto 
durar a invalidez ou a deficiência que estabeleça a dependência econômica do 
servidor; 

§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do 
caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI.

§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput 
exclui os beneficiários referidos no inciso VI.

§ 3º Nas hipóteses dos incisos I a III do caput:

I – o tempo de duração da pensão por morte será calculado de acordo com 
a expectativa de sobrevida do beneficiário na data do óbito do servidor ou 
aposentado, conforme tabela abaixo:
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Expectativa de sobrevida à idade x do 
cônjuge, companheiro ou companheira, em 
anos (E(x))

Duração do benefício de pensão por morte 
(em anos)

55 < E(x) 3

50 < E(x) ≤ 55 6

45 < E(x) ≤ 50 9

40 < E(x) ≤ 45 12

35 < E(x) ≤ 40 15

E(x) ≤ 35 vitalícia

II – o cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da 
pensão por morte se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há 
menos de dois anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos 
em que:

a) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou 
início da união estável; ou

b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado incapaz e 
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe 
garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por doença ou acidente 
ocorrido após o casamento ou início da união estável e anterior ao óbito, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 222.

III – o cônjuge, o companheiro ou a companheira quando considerado incapaz 
e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade remunerada que lhe 
garanta subsistência, mediante exame médico-pericial, por doença ou acidente 
ocorrido entre o casamento ou início da união estável e a cessação do pagamento 
do benefício, terá direito à pensão por morte vitalícia, observado o disposto no 
parágrafo único do art. 222. (NR)

§ 4º Para efeito do disposto no inciso I do § 3º, a expectativa de sobrevida será 
obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade – ambos os sexos – construída 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, vigente no 
momento do óbito do servidor ou aposentado.

§ 5º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração 
do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 
estabelecida no Regulamento.” (NR)

“Art. 218. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão o seu valor será 
distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.” (NR) 

“Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 785

IV – o atingimento da idade de vinte e um anos pelo filho ou irmão, observado o 
disposto no § 5º do art. 217;

VI – a renúncia expressa; e

VII – o decurso do prazo de recebimento de pensão dos beneficiários de que 
tratam os incisos I a III do caput do art. 217.

Parágrafo único. A critério da Administração, o beneficiário de pensão motivada 
por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das 
condições que ensejaram a concessão do benefício.” (NR)

“Art. 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá 
para os cobeneficiários.” (NR)

“Art. 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão 
deixada por mais de um cônjuge, companheiro ou companheira, e de mais de duas 
pensões.”(NR)

Seção VIII
DO AUXÍLIO-FUNERAL 

Art. 226. O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em 
valor equivalente a um mês da remuneração ou provento. 

§ 1º No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de 
maior remuneração. 

§ 2º (VETADO). 

§ 3º O auxílio será pago no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de procedimento 
sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. 

Art. 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no 
artigo anterior. 

Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no 
exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou 
fundação pública. 

Seção IX
DO AUXÍLIO-RECLUSÃO 

Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores: 

I – 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, 
determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; 

II – 1/2 da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença 
definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. 
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§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste 
artigo, o servidor terá direito à integralização 
da remuneração, desde que absolvido. 

§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão 
cessará a partir do dia imediato àquele 
em que o servidor for posto em liberdade, 
ainda que condicional. 

CAPÍTULO III 
DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

Art. 230. A assistência à saúde do servidor, 
ativo ou inativo, e de sua família compreende 
assistência médica, hospitalar, odontológica, 
psicológica e farmacêutica, terá como diretriz 
básica o implemento de ações preventivas 
voltadas para a promoção da saúde e será 
prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 
diretamente pelo órgão ou entidade ao qual 
estiver vinculado o servidor, ou mediante 
convênio ou contrato, ou ainda na forma de 
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com planos 
ou seguros privados de assistência à saúde, na 
forma estabelecida em regulamento. 

§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei 
em que seja exigida perícia, avaliação 
ou inspeção médica, na ausência de 
médico ou junta médica oficial, para a sua 
realização o órgão ou entidade celebrará, 
preferencialmente, convênio com unidades 
de atendimento do sistema público de 
saúde, entidades sem fins lucrativos 
declaradas de utilidade pública, ou com o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

§ 2º Na impossibilidade, devidamente 
justificada, da aplicação do disposto no 
parágrafo anterior, o órgão ou entidade 
promoverá a contratação da prestação de 
serviços por pessoa jurídica, que constituirá 
junta médica especificamente para esses 
fins, indicando os nomes e especialidades 
dos seus integrantes, com a comprovação 
de suas habilitações e de que não estejam 

respondendo a processo disciplinar junto à 
entidade fiscalizadora da profissão. 

§ 3º Para os fins do disposto no caput deste 
artigo, ficam a União e suas entidades 
autárquicas e fundacionais autorizadas a: 

I – celebrar convênios exclusivamente para a 
prestação de serviços de assistência à saúde 
para os seus servidores ou empregados 
ativos, aposentados, pensionistas, bem 
como para seus respectivos grupos 
familiares definidos, com entidades de 
autogestão por elas patrocinadas por meio 
de instrumentos jurídicos efetivamente 
celebrados e publicados até 12 de fevereiro 
de 2006 e que possuam autorização de 
funcionamento do órgão regulador, sendo 
certo que os convênios celebrados depois 
dessa data somente poderão sê-lo na 
forma da regulamentação específica sobre 
patrocínio de autogestões, a ser publicada 
pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias da vigência desta 
Lei, normas essas também aplicáveis aos 
convênios existentes até 12 de fevereiro de 
2006; 

II – contratar, mediante licitação, na forma 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
operadoras de planos e seguros privados 
de assistência à saúde que possuam 
autorização de funcionamento do órgão 
regulador; 

III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 
de 2006)

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 
de 2006)

§ 5º O valor do ressarcimento fica limitado 
ao total despendido pelo servidor ou 
pensionista civil com plano ou seguro 
privado de assistência à saúde. 
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VEJA COMO ESSE ASSUNTO JÁ FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF

1. ESAF – 2014 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Pedro Paulo, servidor 
público federal, exerce suas atribuições 
atualmente no setor de arquivo físico da 
unidade organizacional em que está lotado. 
Pedro Paulo já poderia requerer a sua 
aposentadoria, porém abdica de fazê-lo por 
ser o trabalho a única atividade saudável 
que o retira da solidão. 

Ao longo da sua vida funcional, Pedro 
Paulo perdeu toda a sua família, vítima de 
um acidente automobilístico que vitimou 
fatalmente sua esposa e filhos. Desde então, 
Pedro Paulo entregou-se aos vícios do 
álcool e do fumo sem, todavia, reconhecer-
se vítima do alcoolismo e do tabagismo.

No dia em que completaria vinte anos que 
sua família tinha morrido, Pedro Paulo 
ingeriu álcool no ambiente de trabalho após 
o encerramento do expediente e, já não 
respondendo por si, terminou por deixar 
que uma guimba de cigarro acesa entrasse 
em contato com os papéis de trabalho 
e terminou provocando um incêndio de 
grandes proporções que destruiu boa parte 
do arquivo sob sua responsabilidade.

Em processo criminal específico, Pedro 
Paulo foi absolvido por não ter a intenção 
de provocar o dano, tendo agido sob a 
influência da doença que o acometia. 

A respeito do caso concreto acima narrado 
e tendo em mente a Lei n. 8.112/90 acerca 
da responsabilidade do servidor público, 
analise as afirmativas abaixo, classificando-
as como verdadeiras(V) ou falsas(F).

( ) A responsabilidade penal abrange 
apenas os crimes imputados ao servidor, 
nesta qualidade.

( ) Fez-se necessário aguardar o final 
da ação penal para que tivesse início o 
processo administrativo disciplinar contra 
Pedro Paulo.

( ) A absolvição de Pedro Paulo na esfera 
criminal não afasta sua responsabilidade 
administrativa. 

a) F, F, F
b) V, F, V
c) V, F, F
d) F, F, V
e) F, V, F 

2. ESAF – 2014 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Assinale a opção que 
contenha a infração não apenada com 
demissão, nos termos da Lei n. 8.112/90. 
a) Abandono de cargo.
b) Insubordinação grave em serviço.
c) Revelação de segredo do qual se 

apropriou em razão do cargo.
d) Inassiduidade habitual.
e) Oposição de resistência injustificada ao 

andamento de documento e processo 
ou execução de serviço. 

3. ESAF – 2013 – DNIT – Técnico Administrativo 
– São direitos dos trabalhadores da iniciativa 
privada constitucionalmente estendidos 
aos servidores públicos, exceto:

a) remuneração do trabalho noturno 
superior ao diurno. 

b) repouso semanal remunerado. 
c) décimo terceiro salário. 
d) FGTS. 
e) redução de riscos inerentes ao trabalho. 

4. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo 
– Determinado policial rodoviário federal 
foi demitido do cargo por infringência aos 
art. 117, IX e 132, IV e XI da Lei n. 8.112/90, 
e ao art. 11, I da Lei n. 8.429/92.

O processo administrativo disciplinar 
que resultou na demissão foi instaurado 
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para apurar fatos referentes às possíveis 
infrações disciplinares cometidas pelo então 
servidor no serviço do dia 12/01/2003, em 
um posto da Polícia Rodoviária Federal em 
Santa Catarina.

O processo disciplinar foi instaurado 
pelo chefe da Divisão de Corregedoria do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
– DPRF por portaria, em 25/08/2004, 
que designou para compor a comissão 
processante um policial rodoviário federal 
lotado em Mato Grosso, na qualidade de 
presidente e dois outros policiais rodoviários 
federais lotados em Santa Catarina-SC.

Sem concluir a apuração, a primeira 
comissão processante apresentou um 
relatório parcial e indicou que os trabalhos 
seriam temporariamente paralisados 
em razão da ausência de disponibilidade 
orçamentária.

Em 24/01/2007 o Superintendente Regional 
de SC editou nova portaria que determinava 
a retomada das investigações, tendo 
designado novos membros para a comissão 
processante. Essa Portaria, contudo, foi 
revogada em 30/01/2007 por ato do próprio 
Superintendente.

Em 5/03/2007 o Corregedor-Geral 
substituto do DPRF expediu nova portaria 
designando três policiais lotados no 
Rio Grande do Sul-RS para integrarem 
a comissão instaurada no âmbito da 
Superintendência de SC.

O processo foi, portanto, retomado em 
09/03/2007. 

Foram convalidados todos os atos 
praticados pelas comissões anteriores.

A então comissão, dando por concluída a 
instrução, exarou despacho de instrução e 
indiciamento do Policial Rodoviário Federal 
investigado.

Posteriormente, após a apresentação da 
defesa, elaboraram relatório final, no qual 

sugeriram a aplicação da penalidade de 
demissão ao acusado.

Levando-se em consideração o caso 
concreto acima narrado, bem como a 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, fonte do direito administrativo, 
avalie as assertivas abaixo, classificando-as 
como falsas ou verdadeiras.

Ao final, assinale a opção correta.

( ) O princípio do juiz natural foi maculado 
quando a autoridade instauradora do 
processo administrativo disciplinar 
designou três comissões diferentes em três 
portarias distintas para, ao final, designar 
membros lotados em unidade distinta do 
indiciado.

( ) A substituição dos membros da 
comissão processante não é vedada pela 
Lei n. 8.112/90, providência que pode 
ser levada a efeito desde que os novos 
membros preencham os requisitos legais 
estabelecidos. 

( ) Não há nulidade sem demonstração do 
efetivo prejuízo à defesa. 

( ) A Lei n. 8.112/90 contém proibição de 
que a comissão disciplinar seja composta 
por servidores lotados em unidade da 
federação diversa daquela em que atuava o 
servidor investigado. 

a) F, V, V, F
b) F, F, V, F
c) F, F, V, V
d) V, F, V, F
e) F, V, V, V

5. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Assinale a opção incorreta 
acerca da remoção. 

a) Pode implicar, ou não, mudança na 
cidade de exercício. 

b) Pode ocorrer de ofício, ou a pedido. 
c) Não existe remoção de ofício 

independentemente do interesse da 
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administração para o acompanhamento 
de cônjuge sem mudança de sede. 

d) Trata-se de uma das formas de 
provimento derivado. 

e) Em algumas hipóteses a administração 
pode vir a ser obrigada a conceder 
remoção ao servidor que a requeira.

6. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Abaixo se encontram 
relacionadas algumas hipóteses de vacância 
do cargo público. Analise cada uma das 
hipóteses e assinale (1) caso ela implique 
simultaneamente o provimento de novo 
cargo pelo servidor e (2) para aquelas que 
não se relacionem a provimento de novo 
cargo. 

Após a análise, assinale a opção que 
contenha a sequência correta. 

1. Demissão ( ) 
2. Exoneração ( ) 
3. Promoção ( ) 
4. Aposentadoria ( ) 
5. Posse em outro cargo inacumulável ( ) 
6. Readaptação ( )
a) 2 / 2 / 2 / 1 / 1 / 1 
b) 2 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 
c) 1 / 2 / 1 / 2 / 1 / 1 
d) 2 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2 
e) 2 / 2 / 1 / 2 / 2 / 1 

7. ESAF – 2012 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Determinado 
servidor público federal foi acometido de 
doença que, por recomendação de seu 
médico particular, devidamente atestada, 
render-lhe-ia quatro dias de licença para 
tratamento da própria saúde.

O referido servidor afastou-se de suas 
atividades laborais sem, todavia, entregar à 
chefia imediata o atestado médico para fins 
de homologação.

Também não compareceu ao serviço 
médico do seu local de trabalho durante 

o afastamento nem nos cinco dias 
subsequentes a ele.

Tendo em vista que o servidor não foi 
periciado, nem sequer apresentou atestado 
médico para que a licença médica pudesse 
ser formalizada, a chefia imediata efetuou o 
registro das faltas em sua folha de controle 
de frequência.

Ao final do mês, o referido servidor 
fora descontado da remuneração 
correspondente aos dias faltosos.

Considerando a legislação de pessoal em 
vigor e a recente jurisprudência do STJ, 
assinale a opção correta. 

a) A limitação temporal para a 
apresentação do atestado médico 
para homologação não encontra 
fundamento na Lei n. 8.112/90, não 
podendo ser estabelecida por meio de 
decreto.

b) Não é possível aplicar a penalidade 
da falta sem a instauração de prévio 
processo administrativo disciplinar.

c) O desconto pelos dias não trabalhados 
não pode ser realizado sem a prévia 
instauração do processo administrativo 
disciplinar.

d) É descabida a instauração de processo 
administrativo disciplinar quando 
não se colima a aplicação de sanção 
de qualquer natureza, mas o mero 
desconto da remuneração pelos dias 
não trabalhados.

e) A compensação de horário não é 
admitida, em nenhuma hipótese, pela 
Lei n. 8.112/90.

8. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Quanto às 
regras impostas aos servidores públicos 
federais, consoante disposição da Lei n. 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, é 
correto afirmar que:

a) para servir em organismo internacional 
de que o Brasil participe ou com o qual 
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coopere, o afastamento do servidor 
dar-se-á sem prejuízo da remuneração.

b) o servidor não poderá ausentar-se do 
País para estudo ou missão oficial sem 
autorização do Presidente da República, 
Presidente dos Órgãos do Poder 
Legislativo e Presidente do Supremo 
Tribunal Federal.

c) para a participação do servidor em 
programa de pós- graduação stricto 
sensu em instituição de ensino superior 
no País, é necessária a compensação 
de horário, sem possibilidade de 
afastamento do exercício do cargo.

d) ainda que no estágio probatório, a 
critério da administração, poderão 
ser concedidas ao servidor ocupante 
de cargo efetivo licenças para o trato 
de assuntos particulares pelo prazo 
de até três anos consecutivos, sem 
remuneração.

e) durante o período que mediar entre a 
sua escolha em convenção partidária, 
como candidato a cargo eletivo, e a 
véspera do registro de sua candidatura 
perante a Justiça Federal, o servidor 
não terá direito a licença.

9 . ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Quanto à 
responsabilidade do servidor público, não 
se pode afirmar, corretamente, que:

a) o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições.

b) a responsabilidade civil decorre de 
ato omissivo ou comissivo, doloso ou 
culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário ou a terceiros.

c) tratando-se de dano causado a 
terceiros, responderá o servidor 
perante a Fazenda Pública, em ação 
regressiva.

d) a responsabilidade administrativa 
do servidor será afastada no caso 

de absolvição criminal que negue a 
existência do fato ou sua autoria.

e) as sanções civis, penais e 
administrativas são independentes 
entre si e, por isso, não podem ser 
aplicadas cumulativamente.

10. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – No que se refere ao 
chamado Regime Jurídico Único, atinente 
aos servidores públicos federais, é correto 
afirmar que:

a) tal regime nunca pôde ser aplicado a 
estatais, sendo característico apenas da 
Administração direta.

b) tal regime, a partir de uma emenda à 
Constituição Federal de 1988, passou 
a ser obrigatório também para as 
autarquias.

c) consoante decisão exarada pelo 
Supremo Tribunal Federal, a 
obrigatoriedade de adoção de tal regime 
não mais subsiste, tendo-se extinguido 
com a chamada Reforma Administrativa 
do Estado Brasileiro, realizada por meio 
de emenda constitucional.

d) tal regime sempre foi aplicável também 
às autarquias.

e) tal regime, que deixou de ser obrigatório 
a partir de determinada emenda 
constitucional, passou a novamente ser 
impositivo, a partir de decisão liminar 
do Supremo Tribunal Federal com 
efeitos ex nunc.

11. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – No que se refere ao 
direito de petição, consoante previsto na Lei 
n. 8.112, de 1990, assinale a opção correta.

a) As normas que tratavam de tal direito 
especificamente no Estatuto do 
Servidor Público Federal encontram-se 
revogadas.

b) O servidor demitido tem 120 (cento e 
vinte) dias para requerer a revisão do 
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ato demissório, sob pena de preclusão 
administrativa.

c) Os recursos administrativos deverão 
ser dirigidos à autoridade que proferiu 
a decisão, que os encaminharão 
à autoridade superior, caso não 
reconsidere sua decisão.

d) Os recursos interpostos têm 
efeito suspensivo, razão pela qual 
interrompem a prescrição.

e) Admite-se, excepcionalmente, a 
prorrogação do prazo para o exercício 
do recurso administrativo.

12.  ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Acerca da contratação 
temporária, assinale a opção incorreta.

a) O regime de previdência aplicável aos 
contratados temporários é o Regime 
Geral da Previdência Social – RGPS.

b) A discussão da relação de emprego 
entre o contratado temporário e a 
Administração Pública deve se dar na 
justiça comum.

c) Nem sempre é exigido processo seletivo 
simplificado prévio para a efetivação da 
contratação temporária.

d) O requisito da temporariedade 
deve estar presente na situação de 
necessidade pública e não na atividade 
para a qual se contrata.

e) O regime jurídico dos servidores 
contratados por tempo determinado é 
o trabalhista.

13. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Quanto ao regime jurídico dos 
servidores públicos da União, é correto 
afirmar que:

a) consumado o suporte fático previsto 
na lei e preenchidos os requisitos para 
o seu exercício, o servidor passa a ter 
direito adquirido ao benefício ou à 
vantagem que o favorece.

b) além do estatuto legal específico, no 
tocante aos direitos e deveres dos 
servidores, deve ser observado também 
o disposto na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT.

c) os benefícios e as vantagens previstos 
na legislação no momento da posse do 
servidor público passam a ser direitos 
adquiridos.

d) o cargo público é o conjunto de 
atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional 
que devem ser acometidas a um 
servidor e podem ser criados por lei ou 
por decreto do Presidente da República.

e) a investidura em cargo público 
pode ocorrer com a posse ou com a 
reintegração.

14. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Quanto às regras a que se 
sujeita o servidor público durante o estágio 
probatório, é incorreto afirmar que:

a) a aptidão e a capacidade do servidor 
serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo, observados 
os seguintes fatores: assiduidade, 
disciplina, capacidade de iniciativa, 
produtividade e responsabilidade.

b) poderá o servidor exercer quaisquer 
cargos de provimento em comissão 
ou funções de direção, chefia, 
assessoramento no órgão ou entidade 
de lotação.

c) poderá o servidor ser cedido a outro 
órgão ou entidade para ocupar cargos 
de Natureza Especial, cargos de 
provimento em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – 
DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

d) são admitidas, entre outras previstas 
expressamente na lei, as licenças por 
motivo de doença em pessoa da família; 
por motivo de afastamento do cônjuge 
ou companheiro; para o serviço militar; 
e para atividade política.
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e) em todas as hipóteses de licenças e 
afastamentos admitidos legalmente 
durante este período, fica o estágio 
probatório suspenso até o término do 
impedimento.

15. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Constatada administrativamente 
a irregularidade de um pagamento feito 
pela Administração Pública a um servidor 
de seu quadro efetivo, a reposição ao erário 
poderá ser feita:

a) mediante desconto imediato em uma 
única parcela, quando o pagamento 
indevido houver ocorrido no mês 
anterior ao do processamento da folha.

b) no prazo de sessenta dias, em qualquer 
hipótese.

c) por meio da inscrição do débito 
em dívida ativa, na hipótese de 
valores recebidos em decorrência de 
cumprimento de decisão judicial.

d) por meio de pagamento parcelado, em 
que cada parcela corresponderá ao 
valor total da remuneração, provento 
ou pensão, observado o limite do valor 
total recebido indevidamente.

e) por meio de arresto, sequestro ou 
penhora.

16. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Quanto às responsabilidades do 
servidor público federal, é incorreto afirmar 
que:

a) o servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições.

b) a responsabilidade civil decorre de 
ato omissivo ou comissivo, doloso ou 
culposo, que resulte em prejuízo ao 
erário ou a terceiros.

c) na hipótese de dano causado a 
terceiros, responderá civilmente o 
servidor diretamente ao prejudicado, 
sem prejuízo de responsabilização 
também perante a Fazenda Pública.

d) a responsabilidade penal abrange os 
crimes e contravenções imputadas ao 
servidor, nessa qualidade.

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

17.  ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – São ausências admitidas ao 
servidor público da União, sem qualquer 
prejuízo, exceto:

a) por 8 (oito) dias consecutivos em razão 
de casamento.

b) por 1 (um) dia para doação de sangue.
c) por 2 (dois) dias para se alistar como 

eleitor.
d) por 5 (cinco) dias, ao servidor estudante, 

por período letivo, para cumprimento 
de atividades acadêmicas obrigatórias.

e) por 8 (oito) dias consecutivos em razão 
de falecimento de irmãos.

18. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Quanto ao Processo 
Administrativo Disciplinar, é incorreto 
afirmar que:

a) a autoridade que tiver ciência de 
irregularidade no serviço público é 
obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa.

b) as denúncias sobre irregularidades 
serão objeto de apuração, desde que 
contenham a identificação e o endereço 
do denunciante e sejam formuladas por 
escrito, confirmada a autenticidade.

c) da sindicância poderá resultar: 
arquivamento do processo; aplicação 
de penalidade de advertência, 
suspensão ou demissão; ou instauração 
de processo disciplinar.

d) o processo disciplinar é o instrumento 
destinado a apurar responsabilidade 
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de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições ou que 
tenha relação com as atribuições do 
cargo em que se encontre investido.

e) o processo disciplinar será conduzido 
por comissão composta de três 
servidores estáveis designados pela 
autoridade competente.

19. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – No tocante ao Plano de 
Seguridade Social do servidor público 
federal e de sua família, é incorreto afirmar 
que:

a) ao servidor ocupante de cargo 
em comissão, ainda que não seja, 
simultaneamente, ocupante de cargo 
ou emprego efetivo na Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional, 
são assegurados todos os benefícios do 
Plano de Seguridade Social.

b) o Plano de Seguridade Social visa a dar 
cobertura aos riscos a que estão sujeitos 
o servidor e sua família e compreende 
um conjunto de benefícios e ações.

c) ao servidor público são garantidos, 
entre outros, os benefícios da 
aposentadoria, do auxílio-natalidade, 
do salário-família e da licença por 
acidente em serviço.

d) ao dependente do servidor público 
são garantidos os benefícios de pensão 
vitalícia e temporária, auxílio- funeral, 
auxílio-reclusão e assistência à saúde.

e) ao servidor licenciado ou afastado sem 
remuneração é garantida a manutenção 
da vinculação ao regime do Plano de 
Seguridade Social do Servidor Público, 
mediante o recolhimento mensal da 
respectiva contribuição, no mesmo 
percentual devido pelos servidores 
em atividade, incidente sobre a 
remuneração total do cargo a que faz 
jus no exercício de suas atribuições.

20. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – Com fundamento nos deveres e 
proibições aplicáveis aos servidores regidos 
pela Lei n. 8.112/90, assinale a opção 
correta.

a) Aposentado do serviço público não 
se sujeita a proibição de exercer o 
comércio da Lei n. 8.112/90.

b) Superior hierárquico que dispensa 
secretária do serviço para pagar boletos 
bancários de suas contas particulares 
comete mero desvio ético.

c) Superior hierárquico que, 
comparecendo ao serviço, apenas 
assina os documentos produzidos pelos 
subordinados em seu nome pratica 
ato regular justificado pela celeridade 
processual.

d) Ligações telefônicas particulares 
realizadas do telefone do órgão sem 
o posterior recolhimento dos valores 
serão regulares se não ultrapassarem o 
valor de R$ 100,00 (cem reais).

e) Não incorre em falta disciplinar servidor 
que, valendo-se de e-mail institucional, 
anuncia com frequência produtos de 
informática para venda com notas 
fiscais.

21. ESAF – 2010 – CVM – Analista – Recursos 
Humanos – O regime jurídico da Lei n. 
8.112/90 é aplicável aos servidores:

a) de autarquia federal. 
b) de órgão integrante da administração 

pública direta estadual. 
c) de empresa pública. 
d) de sociedade de economia mista. 
e) de entidade da administração pública 

indireta que desenvolva atividade 
econômica. 

22. ESAF – 2010 – CVM – Analista – Recursos 
Humanos – Em relação ao vínculo existente 
entre o agente público e as entidades da 
Administração Pública, e tendo em vista 
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os direitos e obrigações dele decorrentes, 
assinale a assertiva incorreta.

a) O vínculo de natureza estatutária 
decorre de imposição unilateral do 
Estado. 

b) O vínculo celetista tem natureza 
contratual, sendo regido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, mas, 
em relação aos empregos públicos, 
é temperado por normas de direito 
público.

c) O regime da Lei n. 8.112/90, confere, de 
forma supletiva à Consolidação das Leis 
do Trabalho, direitos aos empregados 
das pessoas jurídicas de direito privado 
integrantes da administração pública 
federal.

d) A Constituição da República assegura 
ao servidor ocupante de cargo público 
a remuneração do trabalho noturno 
superior à do diurno.

e) Aos servidores ocupantes de cargo 
público em autarquia federal é 
garantido o direito à livre associação 
sindical.

23. ESAF – 2010 – CVM – Analista – Recursos 
Humanos – Conforme a Lei n. 8.112/90, não 
poderá ser concedido(a) ao servidor em 
estágio probatório:

a) licença para atividade política.
b) licença para participar de curso de 

formação decorrente de aprovação 
em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal.

c) afastamento para servir em organismo 
internacional de que o Brasil participe.

d) licença para desempenho de mandato 
classista.

e) afastamento para exercício de mandato 
eletivo.

24. ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – Um funcionário público regido 
pela Lei n. 8.112/90 praticou um ato regular 

e lícito, o qual era da sua competência e de 
interesse da empresa que prestava serviços 
para o órgão no qual ele trabalha. Pela 
presteza e boa vontade com que cumpriu 
a sua obrigação, a empresa beneficiada 
ofereceu-lhe passagem e hospedagem, por 
três dias, num resort de luxo, com tudo 
incluso (todas as refeições e bebidas). Ele 
aceitou a oferta e a utilizou. Neste caso, o 
funcionário:

a) não poderá ser punido penalmente 
porque não recebeu vantagem indevida 
para a prática de um ato no exercício das 
funções. O que recebeu foi uma espécie 
de reconhecimento pela presteza no 
cumprimento do dever funcional. 

b) não poderá ser punido nas esferas 
penal, civil e administrativa porque 
a vantagem lhe foi oferecida após a 
prática do ato administrativo. Teria 
cometido, no máximo, uma infração de 
natureza ética. 

c) não poderá ser punido nas esferas 
penal, civil e administrativa porque 
o ato administrativo que praticou foi 
regular e lícito e se inseria no âmbito 
das suas atribuições. 

d) poderá ser punido penalmente, por 
crime de corrupção passiva; civilmente, 
por ato de improbidade administrativa; 
administrativamente, por ter recebido 
uma vantagem indevida em razão 
das suas atribuições; e eticamente, 
por ter descumprido uma proibição 
estabelecida no Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal. 

e) caso seja punido administrativamente, 
não o poderá ser civilmente, porque 
configuraria "bis in idem". 

25. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico 
– Para fins do Regime Jurídico Único 
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estabelecido pela Lei n. 8.112, de 1990, 
considera-se servidor público: 

a) apenas a pessoa legalmente investida 
em cargo público efetivo. 

b) apenas a pessoa legalmente investida 
em cargo público sujeito a estágio 
probatório. 

c) apenas a pessoa legalmente investida 
em cargo público efetivo ou em 
comissão. 

d) todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, 
contratação ou qualquer outra forma 
de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função. 

e) quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego 
ou função pública. 

26. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – 
Segundo a Lei n. 8112/1990, caracterizam 
deveres do servidor, exceto: 

a) representar contra ilegalidade, omissão 
ou abuso de poder. 

b) guardar sigilo sobre assunto da 
repartição. 

c) cumprir as ordens superiores, exceto 
quando manifestamente informais. 

d) levar ao conhecimento da autoridade 
superior as irregularidades de que tiver 
ciência em razão do cargo. 

e) manter conduta compatível com a 
moralidade administrativa.

27. ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico 
– A Lei n. 8.112/1990 apresenta como 
concessão que, sem qualquer prejuízo, 
poderá o servidor ausentar-se do serviço:

a) por 3 (três) dias, para se alistar como 
eleitor. 

b) por 2 (dois) dias, para doação de 
sangue. 

c) por 8 (oito) dias consecutivos, em razão 
de falecimento de irmãos. 

d) por 8 (oito) dias consecutivos, em razão 
de falecimento de avós. 

e) por 8 (oito) dias consecutivos, em razão 
de falecimento de ex-cônjuge.

28. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Relacione as 
formas de provimento de cargo público, 
previstas no art. 8º da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990, às suas respectivas 
características. Ao final, assinale a opção 
correspondente. 

1. nomeação 

2. promoção 

3. readaptação 

4. reintegração 

5. recondução 

( ) é caracterizada pelo retorno do 
servidor estável ao cargo anteriormente 
ocupado quando inabilitado em estágio 
probatório relativo a outro cargo ou quando 
o anterior ocupante é reintegrado.

( ) é o ato administrativo que materializa 
o provimento originário. Pode-se dar 
em comissão ou em caráter efetivo, 
dependendo, neste último caso, de prévia 
habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecidos a ordem 
de classificação e o prazo de sua validade.

( ) é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica.

( ) é caracterizada pelo retorno do servidor 
estável a seu cargo anteriormente ocupado, 
ou cargo resultante de sua transformação, 
após ter sido invalidada sua demissão, com 
ressarcimento de todas as vantagens. 
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( ) é a forma de provimento pela qual o servidor sai de seu cargo e ingressa em outro situado 
em classe mais elevada. 

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

29. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico Administrativo – Acerca do provimento de cargos 
públicos federais, regulado pela Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, assinale a opção 
incorreta.

a) São requisitos básicos para a investidura em cargo público, entre outros, a nacionalidade 
brasileira, o gozo dos direitos políticos e a idade mínima de dezoito anos. 

b) A posse em cargo público é ato pessoal e intransferível, sendo proibida a sua realização 
mediante procuração. 

c) A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de 
provimento, sob pena de ser o ato tornado sem efeito. 

d) Os concursos públicos podem ter validade de até 2 (dois) anos, possível uma única 
prorrogação, por igual período. 

e) A contar da posse em cargo público, o servidor tem o prazo de 15 (quinze) dias para entrar 
em exercício. 

30 ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo – A Lei n. 8.112/1990, além de vencimento e 
vantagens, também defere aos servidores públicos federais alguns adicionais, retribuições e 
gratificações. Neste conjunto não se inclui:

a) A gratificação natalina. 
b) O adicional por tempo de serviço. 
c) A gratificação por encargo de curso ou concurso. 
d) O adicional pela prestação de serviço extraordinário. 
e) A retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento 

Gabarito: 1. D 2. E 3. D 4. A 5. D 6. B 7. D 8. B 9. E 10. E 11. E 12. E 13. A 14. E 15. A 16. C 
 17. D 18. C 19. A 20. A 21. A 22. C 23. D 24. D 25. C 26. C 27. C 28. C 29. B 30. B
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CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993.

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá 

outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 
Administração Federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação 
de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária 
de excepcional interesse público:

Art. 4º As contratações serão feitas por 
tempo determinado, observados os 
seguintes prazos máximos:

I – assistência a situações de calamidade 
pública; I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, 

II e IX do caput do art. 2º desta Lei;II – assistência a emergências em saúde 
pública; 

III – realização de recenseamentos e 
outras pesquisas de natureza estatística 
efetuadas pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE; 

II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III 
e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do 
inciso X do caput do art. 2º;

IV – admissão de professor substituto e 
professor visitante;

IV – admissão de professor substituto e 
professor visitante;

II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III 
e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do 
inciso X do caput do art. 2º;

V – admissão de professor e pesquisador 
visitante estrangeiro;

V – 4 (quatro) anos, nos casos do inciso 
V e das alíneas a, g, i e j do inciso VI do 
caput do art. 2º desta Lei.
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VI – atividades: 

a) especiais nas organizações das Forças 
Armadas para atender à área industrial ou a 
encargos temporários de obras e serviços de 
engenharia; 

b) de identificação e demarcação territorial; 

c) (Revogada pela Lei nº 10.667, de 2003)

d) finalísticas do Hospital das Forças 
Armadas; 

e) de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos destinados à segurança de sistemas 
de informações, sob responsabilidade do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para 
a Segurança das Comunicações – CEPESC; 

f) de vigilância e inspeção, relacionadas à 
defesa agropecuária, no âmbito do Ministério 
da Agricultura e do Abastecimento, para 
atendimento de situações emergenciais 
ligadas ao comércio internacional de 
produtos de origem animal ou vegetal ou 
de iminente risco à saúde animal, vegetal ou 
humana; 

g) desenvolvidas no âmbito dos projetos do 
Sistema de Vigilância da Amazônia – SIVAM 
e do Sistema de Proteção da Amazônia – 
SIPAM. 

h) técnicas especializadas, no âmbito 
de projetos de cooperação com prazo 
determinado, implementados mediante 
acordos internacionais, desde que haja, 
em seu desempenho, subordinação do 
contratado ao órgão ou entidade pública.

II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III 
e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do 
inciso X do caput do art. 2º;

III – 2 (dois) anos, nos casos das alíneas 
b, e e m do inciso VI do art. 2º; 

IV – 3 (três) anos, nos casos das alíneas 
“h” e “l” do inciso VI e dos incisos VII, 
VIII e XI do caput do art. 2º desta Lei;

V – 4 (quatro) anos, nos casos do inciso 
V e das alíneas a, g, i e j do inciso VI do 
caput do art. 2º desta Lei. 

i) técnicas especializadas necessárias 
à implantação de órgãos ou entidades 
ou de novas atribuições definidas para 
organizações existentes ou as decorrentes de 
aumento transitório no volume de trabalho 
que não possam ser atendidas mediante a 
aplicação do art. 74 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 
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j) técnicas especializadas de tecnologia 
da informação, de comunicação e 
de revisão de processos de trabalho, 
não alcançadas pela alínea i e que 
não se caracterizem como atividades 
permanentes do órgão ou entidade;

l) didático-pedagógicas em escolas de 
governo; e 

m) de assistência à saúde para 
comunidades indígenas; e 

VII – admissão de professor, pesquisador 
e tecnólogo substitutos para suprir a falta 
de professor, pesquisador ou tecnólogo 
ocupante de cargo efetivo, decorrente 
de licença para exercer atividade 
empresarial relativa à inovação.

IV – 3 (três) anos, nos casos das alíneas 
“h” e “l” do inciso VI e dos incisos VII, VIII 
e XI do caput do art. 2º desta Lei;

VIII – admissão de pesquisador, nacional 
ou estrangeiro, para projeto de pesquisa 
com prazo determinado, em instituição 
destinada à pesquisa; e

IX – combate a emergências ambientais, 
na hipótese de declaração, pelo Ministro 
de Estado do Meio Ambiente, da 
existência de emergência ambiental na 
região específica. 

I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, 
II e IX do caput do art. 2º desta Lei;

X – admissão de professor para suprir 
demandas decorrentes da expansão 
das instituições federais de ensino, 
respeitados os limites e as condições 
fixados em ato conjunto dos Ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
da Educação.

II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III 
e IV, das alíneas d e f do inciso VI e do 
inciso X do caput do art. 2º;

XI – admissão de professor para 
suprir demandas excepcionais 
decorrentes de programas e projetos 
de aperfeiçoamento de médicos na 
área de Atenção Básica em saúde em 
regiões prioritárias para o Sistema Único 
de Saúde (SUS), mediante integração 
ensino-serviço, respeitados os limites e 
as condições fixados em ato conjunto dos 
Ministros de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, da Saúde e da 
Educação.

IV – 3 (três) anos, nos casos das alíneas 
“h” e “l” do inciso VI e dos incisos VII, VIII 
e XI do caput do art. 2º desta Lei;
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§ 1º A contratação de professor substituto 
de que trata o inciso IV do caput poderá 
ocorrer para suprir a falta de professor 
efetivo em razão de: 

I – vacância do cargo;  

II – afastamento ou licença, na forma do 
regulamento; ou 

III – nomeação para ocupar cargo de direção 
de reitor, vicereitor, pró-reitor e diretor de 
campus.  

§ 2º O número total de professores de 
que trata o inciso IV do caput não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do 
total de docentes efetivos em exercício na 
instituição federal de ensino. 

§ 3º As contratações a que se refere a alínea 
h do inciso VI serão feitas exclusivamente 
por projeto, vedado o aproveitamento 
dos contratados em qualquer área da 
administração pública. 

§ 4º Ato do Poder Executivo disporá, para 
efeitos desta Lei, sobre a declaração de 
emergências em saúde pública. 

§ 5º A contratação de professor visitante e 
de professor visitante estrangeiro, de que 
tratam os incisos IV e V do caput, tem por 
objetivo: 

I – apoiar a execução dos programas de pós-
graduação stricto sensu; 

II – contribuir para o aprimoramento de 
programas de ensino, pesquisa e extensão; 

III – contribuir para a execução de 
programas de capacitação docente; ou

IV – viabilizar o intercâmbio científico e 
tecnológico. 

§ 6º A contratação de professor visitante 
e o professor visitante estrangeiro, de que 
tratam os incisos IV e V do caput, deverão: 

I – atender a requisitos de titulação e 
competência profissional; ou 

II – ter reconhecido renome em sua área 
profissional, atestado por deliberação 

do Conselho Superior da instituição 
contratante. 

§ 7º São requisitos mínimos de titulação e 
competência profissional para a contratação 
de professor visitante ou de professor 
visitante estrangeiro, de que tratam os 
incisos IV e V do caput: 

I – ser portador do título de doutor, no 
mínimo, há 2 (dois) anos; 

II – ser docente ou pesquisador de 
reconhecida competência em sua área; e 

III – ter produção científica relevante, 
preferencialmente nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

§ 8º Excepcionalmente, no âmbito das 
Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica, 
poderão ser contratados professor visitante 
ou professor visitante estrangeiro, sem 
o título de doutor, desde que possuam 
comprovada competência em ensino, 
pesquisa e extensão tecnológicos ou 
reconhecimento da qualificação profissional 
pelo mercado de trabalho, na forma prevista 
pelo Conselho Superior da instituição 
contratante. 

§ 9º A contratação de professores 
substitutos, professores visitantes e 
professores visitantes estrangeiros 
poderá ser autorizada pelo dirigente da 
instituição, condicionada à existência de 
recursos orçamentários e financeiros para 
fazer frente às despesas decorrentes da 
contratação e ao quantitativo máximo de 
contratos estabelecido para a IFE. 

§ 10. A contratação dos professores 
substitutos fica limitada ao regime 
de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40 
(quarenta) horas. 

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser 
contratado, nos termos desta Lei, será feito 
mediante processo seletivo simplificado sujeito 
a ampla divulgação, inclusive através do Diário 
Oficial da União, prescindindo de concurso 
público. 
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§ 1º A contratação para atender às 
necessidades decorrentes de calamidade 
pública, de emergência ambiental e de 
emergências em saúde pública prescindirá 
de processo seletivo. 

§ 2º A contratação de pessoal, nos casos 
do professor visitante referido nos incisos 
IV e V e nos casos das alíneas a, d, e, g, 
l e m do inciso VI e do inciso VIII do caput 
do art. 2º desta Lei, poderá ser efetivada 
em vista de notória capacidade técnica ou 
científica do profissional, mediante análise 
do curriculum vitae. 

§ 3º As contratações de pessoal no caso 
das alíneas h e i do inciso VI do art. 2º desta 
Lei serão feitas mediante processo seletivo 
simplificado, observados os critérios 
e condições estabelecidos pelo Poder 
Executivo. 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 
determinado, observados os seguintes prazos 
máximos: 

I – 6 (seis) meses, nos casos dos incisos I, II e 
IX do caput do art. 2º desta Lei; 

II – 1 (um) ano, nos casos dos incisos III e IV, 
das alíneas d e f do inciso VI e do inciso X do 
caput do art. 2º;

III – 2 (dois) anos, nos casos das alíneas b, e 
e m do inciso VI do art. 2º; 

IV – 3 (três) anos, nos casos das alíneas “h” 
e “l” do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do 
caput do art. 2º desta Lei; 

V – 4 (quatro) anos, nos casos do inciso V e 
das alíneas a, g, i e j do inciso VI do caput do 
art. 2º desta Lei. 

Parágrafo único. É admitida a prorrogação 
dos contratos: 

I – no caso do inciso IV, das alíneas b, d e f 
do inciso VI e do inciso X do caput do art. 
2º, desde que o prazo total não exceda a 
2 (dois) anos; (Redação dada pela Lei nº 
12.998, de 2014)

II – no caso do inciso III e da alínea e do 
inciso VI do caput do art. 2º, desde que o 
prazo total não exceda a 3 (três) anos; 

III – nos casos do inciso V, das alíneas a, h, 
l e m do inciso VI e do inciso VIII do caput 
do art. 2º desta Lei, desde que o prazo total 
não exceda a 4 (quatro) anos; 

IV – no caso das alíneas g, i e j do inciso VI 
do caput do art. 2º desta Lei, desde que o 
prazo total não exceda a 5 (cinco) anos; 

V – no caso dos incisos VII e XI do caput do 
art. 2º, desde que o prazo total não exceda 
6 (seis) anos; e (Redação dada pela Lei nº 
12.871, de 2013)

VI – nos casos dos incisos I e II do caput 
do art. 2º desta Lei, pelo prazo necessário 
à superação da situação de calamidade 
pública ou das situações de emergências 
em saúde pública, desde que não exceda a 
2 (dois) anos. 

Art. 5º As contratações somente poderão ser 
feitas com observância da dotação orçamentária 
específica e mediante prévia autorização 
do Ministro de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e do Ministro de Estado 
sob cuja supervisão se encontrar o órgão ou 
entidade contratante, conforme estabelecido 
em regulamento. 

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
9.849, de 1999)

Art. 5º-A Os órgãos e entidades contratantes 
encaminharão à Secretaria de Recursos 
Humanos do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, para controle do disposto 
nesta Lei, síntese dos contratos efetivados. 

Art. 6º É proibida a contratação, nos termos 
desta Lei, de servidores da Administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de 
empregados ou servidores de suas subsidiárias 
e controladas.

§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste 
artigo, condicionada à formal comprovação 
da compatibilidade de horários, a contrata-
ção de: 
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I – professor substituto nas instituições 
federais de ensino, desde que o contratado 
não ocupe cargo efetivo integrante das 
carreiras de magistério de que trata a Lei no 
7.596, de 10 de abril de 1987; 

II – profissionais de saúde em unidades 
hospitalares, quando administradas pelo 
Governo Federal e para atender às necessi-
dades decorrentes de calamidade pública, 
desde que o contratado não ocupe cargo 
efetivo ou emprego permanente em órgão 
ou entidade da administração pública fede-
ral direta e indireta. 

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, 
a infração do disposto neste artigo importa-
rá responsabilidade administrativa da auto-
ridade contratante e do contratado, inclu-
sive, se for o caso, solidariedade quanto à 
devolução dos valores pagos ao contratado. 

Art. 7º A remuneração do pessoal contratado 
nos termos desta Lei será fixada:

I – nos casos dos incisos IV, X e XI do caput 
do art. 2º, em importância não superior 
ao valor da remuneração fixada para os 
servidores de final de Carreira das mesmas 
categorias, nos planos de retribuição ou 
nos quadros de cargos e salários do órgão 
ou entidade contratante; (Redação dada 
pela medida Provisória nº 632, de 2013)

II – nos casos dos incisos I a III, V, VI e 
VIII do caput do art. 2º, em importância 
não superior ao valor da remuneração 
constante dos planos de retribuição 
ou nos quadros de cargos e salários do 
serviço público, para servidores que 
desempenhem função semelhante, ou, 
não existindo a semelhança, às condições 
do mercado de trabalho; e (Redação dada 
pela medida Provisória nº 632, de 2013)

III – no caso do inciso III do art. 2º, quando 
se tratar de coleta de dados, o valor da 
remuneração poderá ser formado por 
unidade produzida, desde que obedecido 
ao disposto no inciso II deste artigo. 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, não se 
consideram as vantagens de natureza 
individual dos servidores ocupantes de 
cargos tomados como paradigma.

§ 2º Caberá ao Poder Executivo fixar as 
tabelas de remuneração para as hipóteses 
de contratações previstas nas alíneas h, i, j, l 
e m do inciso VI do caput do art. 2º. 

Art. 8º Ao pessoal contratado nos termos desta 
Lei aplica-se o disposto na Lei nº 8.647, de 13 de 
abril de 1993.

Art. 9º O pessoal contratado nos termos desta 
Lei não poderá:

I – receber atribuições, funções ou encargos 
não previstos no respectivo contrato;

II – ser nomeado ou designado, ainda que 
a título precário ou em substituição, para o 
exercício de cargo em comissão ou função 
de confiança;

III – ser novamente contratado, com 
fundamento nesta Lei, antes de decorridos 
24 (vinte e quatro) meses do encerramento 
de seu contrato anterior, salvo nas 
hipóteses dos incisos I e IX do art. 2º desta 
Lei, mediante prévia autorização, conforme 
determina o art. 5º desta Lei. 

Parágrafo único. (Revogado). 

Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao 
pessoal contratado nos termos desta Lei serão 
apuradas mediante sindicância, concluída no 
prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

Art. 11. Aplica-se ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 
57 a 59; 63 a 80; 97; 104 a 109; 110, incisos, I, in 
fine, e II, parágrafo único, a 115; 116, incisos I a 
V, alíneas a e c, VI a XII e parágrafo único; 117, 
incisos I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, incisos I, 
II e III, a 132, incisos I a VII, e IX a XIII; 136 a 142, 
incisos I, primeira parte, a III, e §§ 1º a 4º; 236; 
238 a 242, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta 
Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I – pelo término do prazo contratual;
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II – por iniciativa do contratado.

III – pela extinção ou conclusão do projeto, 
definidos pelo contratante, nos casos da 
alínea h do inciso VI do art. 2º. 

§ 1º A extinção do contrato, nos casos 
dos incisos II e III, será comunicada com a 
antecedência mínima de trinta dias. 

§ 2º – A extinção do contrato, por iniciativa 
do órgão ou entidade contratante, 
decorrente de conveniência administrativa, 
importará no pagamento ao contratado de 
indenização correspondente à metade do 
que lhe caberia referente ao restante do 
contrato.

Art. 13. (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)

Art. 14. (Revogada pela Lei nº 11.440, de 2006)

Art. 16. O tempo de serviço prestado em 
virtude de contratação nos termos desta Lei 
será contado para todos os efeitos. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 18. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente os arts. 232 a 235 da 
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Brasília, 9 de dezembro de 1993, 172º da 
Independência e 105º da República.

ITAMAR FRANCO
Romildo Canhim

Arnaldo Leite Pereira

EXECUÇÃO INDIRETA DE ATIVIDADES – TERCEIRIZAÇÃO

DECRETO Nº 2.271, DE 7 DE JULHO DE 1997.

Dispõe sobre a contratação de serviços 
pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 
7º do art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de 
fevereiro de 1967, 

DECRETA:

Art . 1º No âmbito da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional 
poderão ser objeto de execução indireta as 
atividades materiais acessórias, instrumentais 
ou complementares aos assuntos que 
constituem área de competência legal do órgão 
ou entidade.

§ 1º As atividades de conservação, limpeza, 
segurança, vigilância, transportes, informá-
tica, copeiragem, recepção, reprografia, te-

lecomunicações e manutenção de prédios, 
equipamentos e instalações serão, de prefe-
rência, objeto de execução indireta. 

§ 2º Não poderão ser objeto de execução 
indireta as atividades inerentes às 
categorias funcionais abrangidas pelo plano 
de cargos do órgão ou entidade, salvo 
expressa disposição legal em contrário ou 
quando se tratar de cargo extinto, total ou 
parcialmente, no âmbito do quadro geral de 
pessoal.

Art . 2º A contratação deverá ser precedida e 
instruída com plano de trabalho aprovado pela 
autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a 
quem esta delegar competência, e que conterá, 
no mínimo: 

I – justificativa da necessidade dos serviços; 

II – relação entre a demanda prevista e a 
quantidade de serviço a ser contratada; 
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III – demonstrativo de resultados a serem 
alcançados em termos de economicidade 
e de melhor aproveitamento dos recursos 
humanos, materiais ou financeiros 
disponíveis. 

Art . 3º O objeto da contratação será definido 
de forma expressa no edital de licitação e no 
contrato exclusivamente como prestação de 
serviços.

§ 1º Sempre que a prestação do serviço 
objeto da contratação puder ser avaliada 
por determinada unidade quantitativa 
de serviço prestado, esta deverá estar 
prevista no edital e no respectivo contrato, 
e será utilizada como um dos parâmetros de 
aferição de resultados.

§ 2º Os órgãos e entidades contratantes 
poderão fixar nos respectivos editais de 
licitação, o preço máximo que se dispõem 
a pagar pela realização dos serviços, tendo 
por base os preços de mercado, inclusive 
aqueles praticados entre contratantes da 
iniciativa privada.

Art . 4º É vedada a inclusão de disposições nos 
instrumentos contratuais que permitam: 

I – indexação de preços por índices gerais, 
setoriais ou que reflitam a variação de 
custos; 

II – caracterização exclusiva do objeto como 
fornecimento de mão-de-obra; 

III – previsão de reembolso de salários pela 
contratante; 

IV – subordinação dos empregados da 
contratada à administração da contratante; 

Art . 5º Os contratos de que trata este Decreto, 
que tenham por objeto a prestação de serviços 
executados de forma contínua poderão, desde 
que previsto no edital, admitir repactuação 
visando a adequação aos novos preços de 
mercado, observados o interregno mínimo de 
um ano e a demonstrarão analítica da variação 
dos componentes dos custos do contrato, 
devidamente justificada.

Parágrafo Único. Efetuada a repactuação, 
o órgão ou entidade divulgará, 
imediatamente, por intermédio do Sistema 
Integrado de Administração de Serviços 
Gerais – SIASG, os novos valores e a variação 
ocorrida.

Art . 6º A administração indicará um gestor 
do contrato, que será responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da sua 
execução, procedendo ao registro das 
ocorrências e adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por 
parâmetro os resultados previstos no contrato.

Art . 7º Os órgãos e entidades contratantes 
divulgarão ou manterão em local visível e 
acessível ao público, listagem mensalmente 
atualizada dos contratos firmados, indicando a 
contratada, o objeto, valor mensal e quantitativo 
de empregados envolvidos em cada contrato de 
prestação de serviços.

Art . 8º O Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado expedirá, quando necessário, 
normas complementares ao cumprimento do 
disposto neste Decreto.

Art . 9º As contratações visando à prestação 
de serviços, efetuadas por empresas públicas, 
sociedades de economia mista e demais 
empresas controladas direta ou indiretamente 
pela União, serão disciplinadas por resoluções 
do Conselho de Coordenação das Empresas 
Estatais – CCE.

Art . 10 Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art . 11. Ficam revogados o Decreto nº 2.031, 
de 11 de outubro de 1996, e o art. 6º do decreto 
nº 99.188, de 17 de março de 1990, na redação 
dada pelo Decreto nº 804, de 20 de abril de 
1993.

Brasília, 7 de julho de 1997; 176º da Independência 
e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Antonio Kandir 
Claudia Maria Costin 
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8. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Fundamento constitucional – Artigo 37, § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, 
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável 
nos casos de dolo ou culpa. 

Conceito: A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar economicamente os danos 
causados a terceiros, sejam no âmbito patrimonial ou moral. Assim, em razão de um dano 
patrimonial ou moral é possível o Estado ser responsabilizado e, consequentemente, deverá 
pagar uma indenização capaz de compensar os prejuízos causados.

Responsabilidade objetiva do Estado: Com previsão na Constituição Federal de 1.946, é a 
adotada até hoje no ordenamento jurídico brasileiro. A CF/88 ampliou essa teoria utilizando 
a expressão “agente”. Mais ampla ao se referir àqueles que atuam em nome do Estado. E 
também reconhecendo a responsabilidade civil decorrente tanto do dano material quanto do 
dano moral, reconhecendo este último como figura autônoma. 

Requisito: conduta estatal, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Note que 
não se exige a comprovação do elemento subjetivo do agente que age em nome do Estado. 
Portanto, não há se falar em culpa ou dolo no dano causado. 

Aplicação para as Pessoas Jurídicas prestadoras de serviço público: A teoria da responsabilidade 
objetiva é aplicável tanto perante usuários como não-usuários do serviço público, inclusive 
quanto as concessionárias prestadoras de serviço público.

Conclusão: independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando demonstrar que os danos 
foram causados (nexo de causalidade) por uma conduta da Administração Pública.

Teoria do Risco:

1. Teoria do Risco Integral: não admite causas excludentes de responsabilidade;

2. Teoria do Risco Administrativo: admite causas excludentes de responsabilidade, como 
caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. 

Responsabilidade Subjetiva do Estado: diante de uma omissão do Estado a responsabilidade 
deixa de ser objetiva e passa a ser subjetiva. O particular lesado deverá demonstrar o dolo 
ou a culpa da Administração, em qualquer de suas modalidades: negligência, imprudência e 
imperícia. A doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que a responsabilidade objetiva do 
Estado só existe diante de uma conduta comissiva (ação) praticada pelo agente público. Por 
outro lado, quando estivermos diante de uma omissão do Estado a responsabilidade deixa 
de ser objetiva e passa a ser subjetiva, ou seja, o particular lesado deverá demonstrar o dolo 
ou a culpa da Administração, em qualquer de suas modalidades: negligência, imprudência e 
imperícia. 

Prazo prescricional da ação de indenização contra o Estado: a ação de reparação de danos 
para se obter indenização do Estado deverá ser proposta dentro do prazo de 05 anos, contado 
a partir do fato danoso. 
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Responsabilidade Subsidiária do Estado: o Estado poderá ser responsabilizado pelos prejuízos 
causados a terceiros pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de forma 
subsidiária, ou seja, este responderá pelos prejuízos após o exaurimento do patrimônio das 
empresas concessionárias e permissionárias do serviço público, pois essas pessoas jurídicas 
executam o contrato de prestação de serviço por sua conta e risco. Responsabilidade civil do 
Estado.

Responsabilidade por ação e por omissão.

Quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui ou não fato 
gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do 
Estado em cumprir um dever legal. Para José dos Santos Carvalho Filho, “somente quando o 
Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável 
civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”.

Portanto, a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só ocorrerá quando 
presentes os elementos que caracterizam a culpa.

Responsabilidade do Estado por atos do Poder Legislativo.

Em relação aos atos legislativos a regra é da irresponsabilidade, pois o poder legislativo atua 
no exercício da soberania, podendo alterar, revogar, criar ou extinguir situações, sem qualquer 
limitação que não decorra da Constituição Federal. Ainda, O poder legislativo edita normas 
gerais e abstratas dirigidas a toda a coletividade; o ônus delas decorrentes é igual para todas 
as pessoas que se encontram na mesma situação, não quebrando o princípio da igualdade de 
todos perante os ônus e encargos sociais.

Responsabilidade do Estado por atos do Poder Judiciário.

Em relação aos atos praticados pelo Poder Judiciário, também há divergência doutrinária. 
Há quem defenda que o Poder Judiciário é soberano. Que os juízes têm de agir com 
independência no exercício das suas funções. Sem temor de que suas decisões possam ensejar 
a responsabilidade do Estado. A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de 
juízes, salvo nos casos expressamente previstos na lei.

Conforme Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, "é importante sintetizar: a regra é a 
inexistência de responsabilidade civil por atos jurisdicionais. Especificamente em relação ao 
erro judiciário, excepciona-se essa regra. Nessa hipótese, a responsabilidade extracontratual 
do Estado é objetiva, isto é, independe de dolo ou culpa do magistrado. Deve-se enfatizar 
que o erro judiciário de que trata a CRFB/1988 em seu artigo 5. º, LXXV, restringe-se a erro 
concernente à esfera penal. Enfim, no caso de revisão criminal julgada procedente, no caso de 
erro judiciário cometido na esfera penal, independentemente de dolo ou culpa, pode o Estado 
ser condenado; na esfera cível, a indenizar a vítima do erro. Aplica-se à hipótese, o art. 37, §§ 
6 da Carta de 1988" 

Art. 5º, LXXV: O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso 
além do tempo fixado na sentença.

Portanto, no que se refere à responsabilidade civil por atos judiciais, segundo jurisprudência 
majoritária, a regra é a irresponsabilidade civil do Estado.



Receita Federal (Analista) – Direito Administrativo – Prof. Cristiano de Souza

www.acasadoconcurseiro.com.br 807

Algumas observações importantes sobre esse tema:

1. Segundo entendimento do STJ, é imprescritível a pretensão de recebimento de indenização 
por dano moral decorrente de atos de tortura ocorridos durante o regime militar de 
exceção.

2. Considere que o Poder Judiciário tenha determinado prisão cautelar no curso de regular 
processo criminal e que, posteriormente, o cidadão aprisionado tenha sido absolvido 
pelo júri popular. Nessa situação hipotética, segundo entendimento do STF, não se pode 
alegar responsabilidade civil do Estado, com relação ao aprisionado, apenas pelo fato de 
ter ocorrido prisão cautelar, visto que a posterior absolvição do réu pelo júri popular não 
caracteriza, por si só, erro judiciário.

3. De acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), não se aceita a 
tese da responsabilidade civil do Estado nos casos de prisão preventiva de acusado que, 
depois, seja absolvido.

4. Se determinada pessoa, submetida a investigação penal pelo poder público, for vítima 
da decretação de prisão cautelar, embora não tenha tido qualquer participação ou 
envolvimento com o fato criminoso, e, em decorrência direta da prisão, perder o seu 
emprego, tal situação acarretará responsabilidade civil objetiva do Estado.

VEJA COMO ISSO JÁ FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF

1.  ESAF – 2012 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal – Em relação ao tema da 
Responsabilidade Civil do Estado, analise as questões a seguir, identificando se são verdadeiras 
(V) ou falsas (F).

Após a análise das opções, assinale aquela que apresenta a sequência correta.

( ) Segundo a posição majoritária da doutrina administrativista, o fato de ser atribuída 
responsabilidade objetiva a pessoa jurídica não significa exclusão do direito de agir diretamente 
contra aquele agente do Poder Executivo que tenha causado o dano.

( ) O cidadão prejudicado pelo evento danoso poderá mover ação contra pessoa jurídica 
de direito público e contra o agente do Poder Executivo responsável pelo fato danoso em 
litisconsórcio facultativo, já que são eles ligados por responsabilidade solidária.

( ) Como a responsabilidade do agente causador do dano acompanha a responsabilização 
do Estado, será cabível ação de regresso quando o Estado houver sido responsabilizado 
objetivamente ainda que o agente não tenha agido com dolo ou culpa.

( ) São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao Erário movidas pelo Estado contra seus 
servidores que tenham praticado ilícitos dos quais decorram prejuízos aos cofres públicos.

a) V, V, V, V 
b) F, V, V, V 
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c) V, F, V, V 
d) V, V, F, V 
e) V, V, V, F. 

2. ESAF – 2012 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional

a) Há responsabilidade somente perante 
os usuários do serviço público, na 
modalidade do risco administrativo.

b) Há responsabilidade somente perante 
os usuários do serviço público, desde 
que caracterizada ao menos culpa da 
prestadora do serviço.

c) É reconhecida a possibilidade de 
responsabilização em face de dano 
causado a não-usuário do serviço, uma 
vez caracterizada ao menos culpa da 
concessionária e nexo de causalidade 
entre a conduta e o resultado 
prejudicial.

d) É reconhecida a possibilidade de 
responsabilização objetiva das 
concessionárias, mesmo em face de 
terceiros não-usuários do serviço.

e) A teoria da responsabilidade subjetiva 
é aplicável tanto perante usuários 
como não-usuários do serviço público, 
considerando-se que as concessionárias 
são empresas privadas que não 
integram o Poder Público.

3  ESAF – 2012 – MI – Nível Superior – A 
teoria do risco administrativo costuma ser 
associada pela doutrina pátria à seguinte 
teoria de responsabilidade civil do Estado:

a) teoria da irresponsabilidade do Estado. 
b) teoria da culpa anônima. 
c) teoria da culpa administrativa. 
d) teoria da responsabilidade subjetiva. 
e) teoria da responsabilidade objetiva. 

4 . ESAF – 2012 – MDIC – Analista de Comércio 
Exterior – Assinale a opção em que a 
responsabilidade civil dar-se-á de forma 
subjetiva.

a) Responsabilidade pela omissão 
também chamada de serviço deficiente 
ou falta do serviço. 

b) Responsabilidade do Estado pelo ato 
comissivo ensejador de dano que seu 
agente cause a terceiro. 

c) Responsabilidade dos prestadores 
de serviço público por ato comissivo 
causador de dano ao usuário do serviço. 

d) Responsabilidade pela omissão 
ensejadora de serviço deficiente, 
ocasionando dano nuclear. 

e) Responsabilidade pela atuação omissiva 
do Estado no seu dever de assegurar a 
integridade de pessoas ou coisas. 

5.  ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas 
– No tocante à Responsabilidade Civil do 
Estado, assinale a opção correta, conforme 
o entendimento mais recente do Supremo 
Tribunal Federal sobre a matéria.

a) Os atos jurisdicionais típicos podem 
ensejar responsabilidade civil objetiva 
do Estado, sem maiores distinções 
em relação aos atos administrativos 
comuns. 

b) É viável ajuizar ação de responsabilidade 
diretamente em face do agente público 
causador do dano, ao invés de ser 
proposta contra a pessoa jurídica de 
direito público. 

c) O Estado não é passível de 
responsabilização civil objetiva por atos 
praticados por notários. 

d) A responsabilidade civil das pessoas 
jurídicas de direito privado prestadoras 
de serviço público é objetiva em relação 
aos usuários, bem como em relação 
a terceiros não usuários do serviço 
público. 

e) Só haverá responsabilidade objetiva do 
Estado se o ato causador do dano for 
ilícito. 

6.  ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – A Constituição Federal prevê que 
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as pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou 
culpa. Sobre o princípio da responsabilidade 
civil objetiva do poder público, é correto 
afirmar que:

a) se reveste de caráter absoluto, vez 
que não admite o abrandamento ou a 
exclusão da própria responsabilidade 
civil do Estado. 

b) conforme decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça, nem a força maior exclui a 
responsabilidade civil do Estado. 

c) havendo culpa exclusiva da vítima, não 
fi cará excluída a responsabilidade do 
Estado, vez que a culpa é objetiva. 

d) se a culpa for concorrente, a 
responsabilidade civil do Estado deverá 
ser mitigada, repartindo-se o quanto da 
indenização. 

e) a indenização do dano deve abranger 
o que a vítima efetivamente perdeu, 
exceto os danos emergentes e lucros 
cessantes. 

7.  ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – Em se tratando da 
Responsabilidade Estatal no direito 
brasileiro, analise os itens a seguir:

I – O Superior Tribunal de Justiça, recente-
mente, decidiu pela responsabilidade de 
juíza que, em sua atuação na magistratura, 
causou danos a outrem; 

II – A União responde civilmente por danos 
nucleares desde que comprovada a culpa 
em qualquer uma de suas modalidades;

III – Constatada a confecção, ainda 
que por tabelionato não oficializado, 
de substabelecimento falso que veio a 
respaldar escritura de compra e venda 
de bem imóvel fulminada judicialmente, 
impõe-se a obrigação do Estado de ressarcir 
o comprador do imóvel; 

IV – Ainda que o agente estatal atue fora 
de suas funções, mas a pretexto de exercê-
las, o fato é tido como administrativo, no 
mínimo pela má escolha do agente (culpa in 
vigilando)',

V – Só pode o Estado ser responsabilizado 
se o preposto estatal estiver no exercício 
de suas funções ou, ao menos, se esteja 
conduzindo a pretexto de exercê-la. Desse 
modo, se causar dano a terceiro no correr 
de sua vida privada, sua responsabilidade é 
pessoal.

A quantidade de itens incorretos é igual a: 

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

8.  ESAF – 2006 – SUSEP – Agente Executivo – A 
responsabilidade objetiva do Estado, como 
pessoa jurídica de direito público interno, 
compreende os danos causados a terceiros, 
até mesmo quando. 

a) haja culpa do paciente (quem sofreu o 
dano).

b) não haja culpa do agente (quem causou 
o dano).

c) não haja nexo causal (entre o fato e o 
dano)

d) o fato danoso não seja atribuído ao 
Estado

e) o fato donaso seja causado, por ato 
doloso ou fraudulento do juiz, no 
exercício de sua função. 

9. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – No caso de responsabilidade civil 
do Estado, por dano causado a outrem, cabe 
ação regressiva, contra o agente causador, 
que tenha agido culposa ou dolosamente, 
mas constitui requisito essencial para tanto, 
ter havido: 

a) ajuizamento de ação pelo paciente, 
cobrando indenização do dano. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br810

b) condenação do Estado a indenizar o 
paciente. 

c) reconhecimento de culpa ou dolo, por 
parte do agente. 

d) prova produzida pelo paciente, de culpa 
ou dolo do agente. 

e) recusa do agente em assumir o ônus da 
reparação desse dano. 

10.  ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – A responsabilidade objetiva 
do Estado, em última análise, resulta 
na obrigação de indenizar, quem tenha 
sido vítima de algum procedimento ou 
acontecimento, que lhe produza alguma 
lesão, na esfera juridicamente protegida, 
para cuja configuração sobressai relevante 
haver: 
a) ausência de culpa do paciente. 
b) culpa ou dolo do agente causador. 
c) nexo causal entre aquele 

comportamento e o dano causado. 
d) prova de ilicitude desse acontecimento 

danoso. 
e) prova de falta ou defi ciência do serviço 

que causou o dano. 

11.  ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Assinale, entre 
as entidades abaixo, aquela que não se 
submete à responsabilidade objetiva pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causem a terceiros.
a) FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 
b) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
c) ANATEL – Agência Nacional de 

Telecomunicações 
d) REDE GLOBO DE TELEVISÃO 
e) TELEMAR 

12.  ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz do 
Trabalho – Tratando-se de responsabilidade 
civil do Estado, assinale a afirmativa falsa. 

a) Empresas públicas podem se sujeitar à 
responsabilidade objetiva ou subjetiva, 
dependendo de seu objeto social. 

b) A teoria francesa da “faute du service” 
é enquadrada como hipótese de 
responsabilidade objetiva. 

c) Pessoas jurídicas de direito privado, não 
integrantes da Administração Pública, 
podem se sujeitar à responsabilidade 
objetiva. 

d) A responsabilidade do Estado por 
omissão caracteriza- se como de 
natureza subjetiva. 

e) A responsabilidade civil por danos 
nucleares independe da existência de 
culpa. 

13. ESAF – 2004 – MRE – Assistente de 
Chancelaria – Acerca de responsabilidade 
civil do Estado, marque a opção correta.
a) O Estado não responde civilmente pelos 

danos causados por seus servidores, a 
não ser quando demonstrada a culpa 
desses no evento danoso. 

b) O Estado não pode cobrar do seu 
servidor a indenização que pagou a 
particular, a título de responsabilidade 
civil, mesmo que prove a culpa do 
servidor no evento. 

c) Segundo as regras da responsabilidade 
civil do Estado entre nós, mesmo que 
o particular também seja culpado 
pelo dano causado, o Estado sempre 
responderá inteiramente pelo prejuízo 
suportado pelo cidadão. 

d) Em se tratando de atividade lícita do 
Estado, levada a cabo de acordo com 
o direito, eventuais danos sofridos 
por particulares não serão ressarcidos 
a título de responsabilidade civil do 
Estado. 

e) O Estado também é responsável 
civilmente por omissão de seus agentes, 
que cause dano a particulares. 

Gabarito: 1. D 2. D 3. E 4. A 5. D 6. D 7. B 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. E
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9. CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE CONFORME A ORIGEM

1. CONTROLE INTERNO:

Aquele exercido dentro de um mesmo poder, automaticamente ou por meio de órgãos 
integrantes de sua própria estrutura. Exemplo: o controle que o Ministério da Previdência 
exerce sobre determinados atos administrativos praticados pela autarquia INSS.

Fundamento Constitucional:

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 
controle interno com a finalidade de:

I – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas 
de governo e dos orçamentos da União;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 
haveres da União;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

§ 1º – Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária.

§ 2º – Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

2. CONTROLE EXTERNO

Diz-se externo quando exercido por um poder sobre atos administrativos praticados por 
outro poder. Veja os seguintes exemplos: a) A sustação pelo CN, de atos normativos do poder 
executivo que exorbitem do poder regulamentar; b) A anulação de um ato do poder Executivo 
por decisão Judicial; c) O julgamento anual pelo CN, das contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciação dos relatórios, por ele apresentados, sobre a execução dos planos de 
governo. 

3. CONTROLE PUPULAR

Já que a administração deve sempre atuar visando à satisfação do interesse público, criou-
se vários mecanismos constitucionalmente previstos à disposição dos administrados, que 
possibilitem a verificação da regularidade da atuação da Administração. Veja os seguintes 
exemplos: a) As contas do Município devem ficar, anualmente, 60 dias a disposição de 
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qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei. b) Qualquer cidadão é parte legitima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público o de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural; c) Qualquer cidadão, 
partido político, associação ou sindicato é parte legitima para, na forma da lei denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE CONFORME O MOMENTO DE 
EXERCÍCIO

1. CONTROLE PRÉVIO OU PREVENTIVO

Quando exercido antes do início da pratica ou antes da conclusão do ato, constituindo-se 
requisito para a validade ou para produção de efeitos do ato controlado. Veja os seguintes 
exemplos: a) A autorização do Senado Federal necessária para que a União, os Estados, o DF ou 
os Municípios possam contrair empréstimos externos; b) A aprovação do Senado Federal, da 
escolha de ministros dos tribunais superiores, do Procurador-Geral da República, do Presidente 
do Banco Central do Brasil etc. c) Concessão de uma medida liminar em mandado de segurança 
preventivo que impeça a pratica ou a conclusão de um ato administrativo que o administrado 
entenda ferir direito líquido e certo seu.

2. CONTROLE CONCOMITANTE

É exercido durante a realização do ato e permite a verificação da regularidade de sua formação. 
Veja os seguintes exemplos: a) A fiscalização da execução de um contrato Administrativo, a 
realização de uma auditoria durante a execução do orçamento, b) o acompanhamento de um 
concurso pela corregedoria competente.

3. CONTROLE SUBSEQUENTE OU CORRETIVO

É exercido após a conclusão do ato. Mediante o controle subsequente é possível à correção 
de defeitos do ato, a declaração de sua nulidade ou mesmo conferir eficácia do ato. Veja os 
seguintes exemplos: a) Homologação de um procedimento licitatório, a homologação de um 
concurso público, a sustação, pelo CN de atos normativos do Executivo que exorbitem o poder 
regulamentar.

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE QUANTO AO ASPECTO 
CONTROLADO

1. CONTROLE DE LEGALIDADE OU LEGITIMIDADE

Verifica-se se o ato foi praticado em conformidade com a Lei. Faz-se o confronto entre uma 
conduta administrativa em uma norma jurídica, que pode estar na Constituição, na lei ou 
mesmo em ato administrativo de conteúdo impositivo. É o corolário imediato do princípio da 
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legalidade. Pode também ser exercido pelo poder judiciário ou pelo Poder Legislativo, os casos 
previstos na Constituição.

2. CONTROLE DE MÉRITO

Visa verificar a eficiência, a oportunidade e a conveniência do ato controlado. O controle do 
mérito compete, normalmente ao próprio poder que editou o ato apenas nos casos previstos 
na CF o poder Legislativo ode exercer controle de mérito sobre atos praticados pelo poder 
Executivo.

CLASSIFICAÇÃO DAS FORMAS DE CONTROLE QUANTO À AMPLITUDE

1. CONTROLE HIERÁRQUICO

É típico do poder Executivo, sendo sempre um controle interno. Resulta o controle hierárquico 
do escalonamento vertical dos órgãos da Administração direta ou das unidades integrantes das 
entidades da Administração indireta. Veja os seguintes exemplos: a) Na Administração direta 
federal, os ministérios exercem controle hierárquico sobre suas secretarias, as quais, por sua 
vez, controlam hierarquicamente suas superintendências, que exercem sobre suas delegacias 
e assim por diante; b) No âmbito da Administração Indireta, e também exercido o controle 
hierárquico, quando o presidente de uma autarquia controla os atos dos superintendentes 
subordinados e estes sobre os atos dos chefes de departamentos.

2. CONTROLE FINALISTICO

É aquele exercido pela Administração direta sobre as pessoas jurídicas integrantes da 
Administração Indireta. O controle finalístico, uma vez que fundamentado numa relação de 
vinculação entre pessoas (e não em subordinação entre órgãos ou agentes) é um controle 
limitado e teológico, ou seja, restringe-se à verificação do enquadramento da entidade 
controlada no programa geral do governo e à avaliação objetiva do atingimento, pela entidade, 
de suas finalidades estatutárias. O controle finalístico, denominado poder de tutela encontra 
fundamento legal no Decreto 200/1967 que se aplica a Administração federal, refere-se a ele 
como Supervisão Ministerial. 

3. CONTROLE ADMINISTRATIVO

É o controle que a própria Administração realiza sobre suas atividades, por ser a forma mais 
comum de controle, é simplesmente denominado controle administrativo. Deriva do poder-
dever autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes. Perceba a 
redação da sumula 473 do STF “a Administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial”.
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4. CONTROLE LEGISLATIVO

O controle Legislativo, ou parlamentar, é o exercido pelos órgãos legislativos ou por comissões 
parlamentares sobre determinados atos do poder Executivo. Possui as seguintes características: 

a) É um controle externo. Configura-se sobretudo, como um Controle Político, razão pela 
qual podem ser controlados aspectos relativos à legalidade e à conveniência do poder 
Executivo que estejam sendo controlados. 

b) A previsão genérica deste controle está prevista na CF no art. 49 X “Compete ao Congresso 
Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 
poder Executivo, incluídos os da Administração Indireta”.

c) Tem previsão expressa para o controle da delegação no Art. 49 da CF. “É da competência 
exclusiva do Congresso Nacional: V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”;

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

A fiscalização financeira e orçamentária é exercida sobre os atos de todas as pessoas que 
administrem bens ou dinheiros públicos e encontra fundamento constitucional no art. 70 da 
CF/88.

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

O controle financeiro tem as seguintes áreas alcançadas:

a) Contábil: onde a preocupação é com a correção da formalização dos registros das receitas 
e despesas;

b) Financeira: o controle se efetiva por meio de acompanhamentos de depósitos bancários, 
dos empenhos e despesas, dos pagamentos efetuados, ingressos de valores;

c) Orçamentária: diz respeito à execução do orçamento;
d) Operacional: controla-se a execução das atividades administrativas em geral, verificando-

se a observância dos procedimentos legais e sua adequação à maior eficiência e 
economicidade;

e) Patrimonial: incide sobre os bens do patrimônio público, moveis e imóveis, constantes de 
almoxarifados, de estoques ou que estejam em uso pela Administração;

f) Legalidade: confronta o ato praticado pela Administração com as normas jurídicas de 
regência, pois toda a atividade administrativa é norteada pelo princípio da legalidade;

g) Legitimidade: aperfeiçoando o controle da legalidade, representando um plus em relação 
a esta. Significa afirmar que o controle externo não se restringe ao confronto formal entre 
ato e lei;

h) Economicidade: verificando a adequação e compatibilidade na realização das despesas 
públicas, valorando se o órgão procedeu, na realização da despesa pública, do modo mais 
econômico, da melhor maneira para se atingir uma adequada relação custo-benefício;
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i) Aplicação das subvenções: (valores repassados pelo poder público para subsidio e 
incremento de atividades de interesse social, tais como assistência social, hospitalar, e 
educacional).

DAS CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

As principais atribuições dos Tribunais de Contas, estabelecidas na CF são:

1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante 
elaboração de parecer prévio;

2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos da Administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 
e mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.

3. Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração 
direta e indireta, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. 
Excetuam-se dessa apreciação as nomeações para cargo de provimento em comissão;

4. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as 
sanções previstas em lei, que estabelecera, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário.

5. Determinar prazo, se verificada ilegalidade, para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei e, se não atendido, sustar a execução 
do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.

Atenção: O controle dos Tribunais de Contas sobre os atos ou contratos da Administração 
é feito a posterior,salvo as inspeções e auditorias (controle concomitante), que podem 
ser realizadas a qualquer tempo.

VEJA COMO ISSO JÁ FOI COBRADO EM PROVAS PELA ESAF

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – Referente ao controle da administração pública, 
assinale a opção correta. 

a) O Senado Federal não tem o poder de convocar Ministro de Estado para prestar 
pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. 

b) Não é possível supervisão ministerial de empresas estatais. 
c) O Congresso Nacional não possui a função de julgar anualmente as contas prestadas pelo 

Presidente da República. 
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d) O Poder Judiciário não tem sistema de 
controle interno. 

e) Ação popular não pode ser proposta 
por pessoa jurídica. 

2.  ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos – 
Quanto ao controle da administração 
pública, é correto afirmar: 

a) o controle da esfera federal é 
denominado de tutela, o qual 
somente pode ser exercido nos limites 
estabelecidos em lei. 

b) o controle político abrange aspectos 
ligados somente ao mérito do ato 
administrativo e não a aspectos de 
legalidade. 

c) o controle financeiro previsto na 
constituição federal compreende 
também o controle da legitimidade. 

d) não é possível a apreciação judicial dos 
atos discricionários praticados pela 
Administração Pública por se tratar 
de "mérito", principalmente quanto 
à "motivação", visto que abrangido 
pela oportunidade e conveniência do 
administrador público. 

e) o recurso administrativo próprio 
é dirigido a órgão ou autoridade 
estranha à hierarquia da que expediu 
o ato recorrido e por esse órgão ou 
autoridade julgado. 

3.  ESAF – 2012 – MI – Nível Superior – 
No que se refere ao controle dos atos 
administrativos, é correto afirmar que 
possuem efeitos retroativos:

a) a revogação, a anulação e a convalidação 
de tais atos. 

b) apenas a anulação e a convalidação de 
tais atos. 

c) a revogação e a anulação de tais atos, 
apenas. 

d) apenas a anulação de tais atos. 
e) apenas a revogação e a convalidação de 

tais atos. 

4.  ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas 
– Em relação ao controle da Administração 
Pública, assinale a opção correta.

a) Ação popular pode ser proposta por 
pessoa jurídica. 

b) No âmbito do município do Rio de 
Janeiro, o controle externo será 
exercido pela Câmara Municipal, com 
o auxílio do Tribunal de Contas do 
Município. 

c) Não é condição para propositura do 
Habeas Data prévio requerimento 
administrativo. 

d) As decisões do Tribunal de Contas das 
quais resulte imputação de débito 
ou multa não terão efi cácia de título 
executivo, devendo ser inscritas em 
Dívida Ativa. 

e) As contas do município do Rio de 
Janeiro fi carão, durante trinta dias, 
anualmente, à disposição de qualquer 
contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

5.  ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal 
do Trabalho – Quanto ao controle da 
Administração Pública, em especial, quanto 
ao momento em que ele se efetiva, assinale: 

(1) para controle prévio; 

(2) para controle sucessivo ou concomitante; 

(3) para controle corretivo ou posterior. 

E escolha a opção que represente a 
sequência correta. 

( ) Aprovação, pelo Senado Federal, de 
operação financeira externa de interesse da 
União. 

( ) Auditorias realizadas pelo TCU em 
obras públicas federais. 

( ) Aprovação, pelo Senado Federal, dos 
Ministros do TCU indicados pelo Presidente 
da República. 
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( ) Julgamento das contas dos gestores 
públicos pelo TCU. 

( ) Registro, pelo TCU, das admissões, 
aposentadorias e pensões no âmbito das 
pessoas jurídicas de direito público da 
Administração Pública Federal.

a) 3 / 1 / 2 / 1 / 3 
b) 2 / 2 / 1 / 3 / 3 
c) 2 / 3 / 3 / 1 / 2 
d) 1 / 1 / 3 / 3 / 2 
e) 1 / 2 / 1 / 3 / 3 

6.  ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – É sabido, nos termos do art. 50, 
inciso LXIX, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, que o mandado 
de segurança é ação constitucional por 
intermédio da qual se dá ensejo ao controle 
jurisdicional dos atos da Administração 
Pública. São considerados requisitos 
necessários ao cabimento do mandado de 
segurança, exceto: 

a) tratar-se de ato de autoridade pública, 
ou de particular, no exercício de funções 
públicas. 

b) tratar-se de ato que caiba recurso 
administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução. 

c) o ato importar lesão ou ameaça de 
lesão a direito subjetivo. 

d) o ato importar ilegalidade ou abuso de 
poder. 

e) o ato violar direito líquido e certo não 
amparado por habeas corpus ou habeas 
data. 

7.  ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico – 
Na esfera federal, o julgamento das contas 
dos administradores e demais responsáveis 
por dinheiros, bens e valores públicos: 

a) compete exclusivamente ao Poder 
Judiciário, tendo em vista que, nos 
termos da Constituição Federal, o órgão 
de controle externo não tem o poder 

de julgar, propriamente, mas apenas de 
apreciar tais contas. 

b) é de competência própria do Poder 
Legislativo (Congresso Nacional), titular 
do controle externo, com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União – TCU, que 
sobre elas emitirá parecer. 

c) é de competência privativa do TCU. 
d) é de competência própria do TCU, 

com possibilidade de reforma pelo 
Congresso Nacional. 

e) é de competência própria do TCU, que 
sobre elas emitirá parecer. 

8.  ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Não se inclui 
na competência do Tribunal de Contas 
da União, determinada pela Constituição 
Federal, enquanto órgão auxiliar do 
Congresso Nacional na realização do 
controle externo da administração pública 
federal:

a) julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens 
e valores públicos da administração 
direta e indireta. 

b) julgar as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público. 

c) fiscalizar a aplicação de quaisquer 
recursos repassados pela União 
mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres, 
a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município. 

d) revogar os atos administrativos em que 
se constate ilegalidade de que resulte 
prejuízo ao erário, comunicando a 
decisão à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal. 

e) aplicar aos responsáveis, em caso de 
ilegalidade de despesa ou irregularidade 
de contas, as sanções previstas em 
lei, que estabelecerá, entre outras 
cominações, multa proporcional ao 
dano causado ao erário. 
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9.  ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal -O controle 
externo da Administração Pública, no que 
está afeto ao Tribunal de Contas da União 
(TCU), compreende: 

a) o julgamento das contas prestadas 
anualmente pelo Presidente da 
República. 

b) a fiscalização da aplicação dos recursos 
financeiros repassados pela União para 
os Estados, mediante convênio 

c) o julgamento das contas relativas à 
aplicação das cotas dos Fundos de 
Participação transferidas para os 
Estados e Municípios. 

d) o registro prévio das licitações e 
respectivos contratos, para compras, 
obras e serviços. 

e) o registro prévio dos atos de admissão 
dos servidores públicos federais, 
bem como o das concessões de 
aposentadorias, reformas e pensões. 

10. ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – A respeito do controle 
da Administração Pública analise os itens a 
seguir:

I – O recurso administrativo não será 
conhecido quando interposto: fora do prazo, 
perante órgão incompetente, por quem não 
seja legitimado, ou após exaurida a esfera 
administrativa. Ocorrendo qualquer uma 
dessas hipóteses, ficará vedada a devolução 
do prazo recursal, conforme disposto na Lei 
n. 9.784/99;

II – Dispõe a Constituição Federal que 
do ato administrativo que contrariar 
súmula de efeito vinculante aplicável 
ou que indevidamente a aplicar, caberá 
reclamação ao Supremo Tribunal Federal 
que, julgando-a procedente, revogará o ato 
administrativo;

III – O Tribunal de Contas da União exercerá 
o controle externo do Congresso Nacional, 
julgando as contas dos administradores 
responsáveis por bens e valores públicos 

da administração direta e indireta, incluídas 
as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal;

IV – O Superior Tribunal de Justiça, 
recentemente, decidiu que o mandado 
de segurança é o meio hábil para buscar 
extrair cópia integral de autos de processo 
administrativo; 

V – Quanto aos atos interna corporis, 
em regra não são apreciados pelo Poder 
Judiciário.

A quantidade de itens incorretos é igual a: 

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

11.  ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – Analise os itens a seguir 
e marque a opção correta: 

a) Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública 
negar publicidade aos atos oficiais. 

b) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar 
anu¬lação, cassação ou suspensão de 
ato adminis¬trativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da 
legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão. 

c) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar 
anu¬ lação, cassação ou suspensão 
de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da 
legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão. 

d) Os processos administrativos de que 
resultem sanções poderão ser revistos 
no prazo de 05 (cinco) anos, a pedido 
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ou de ofício, quando surgirem fatos 
novos, podendo da revisão resultar 
agravamento da sanção. 

e) A Administração pode, a critério de 
sua conveniência e discricionariedade, 
deixar de emitir explicitamente decisão 
nas reclamações, em matéria de sua 
competência. 

12. ESAF – 2006 – SUSEP – Analista Técnico – 
Controle e Fiscalização – O sistema adotado, 
no ordenamento jurídico brasileiro, de 
controle judicial de legalidade, dos atos da 
Administração Pública, é: 

a) o da chamada jurisdição única.
b) o do chamado contencioso 

administrativo.
c) o de que os atos de gestão estão 

excluídos da apreciação judicial.
d) o do necessário exaurimento das 

instâncias administrativas, para o 
exercício do controle jurisdicional.

e) o da justiça administativa, excludente 
da judicial. 

13. ESAF – 2006 – SUSEP – Analista Técnico – 
A Administração Pública pode e/ou deve 
anular os seus próprios atos, eivados de 
vícios que os tornem ilegais, desde que: 

a) não operada decadência
b) não opere retroativamente.
c) preservado o direito adquirido
d) preservados os efeitos produzidos.
e) não operada a decadência, nem opere a 

anulação, retroativamente, para atingir 
os efeitos que o ato ilegal produziu. 

14. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – A Administração Pública pode 
e/ou deve anular os seus próprios atos, 
eivados de vícios, que os tornem ilegais, 

a) o que é insusceptível de controle 
jurisdicional. 

b) o que opera com efeito ex nunc 
(doravante). 

c) porque deles não se originam direitos. 

d) ressalvados os direitos adquiridos. 
e) sobre o que não opera decadência. 

15. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Não inclui na 
finalidade do sistema de controle interno 
federal, constitucionalmente previsto, a 
atividade de: 

a) avaliar os resultados, quanto à 
eficácia, eficiência e efetividade, da 
gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial dos órgãos e entidades da 
Administração. 

b) exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias da União. 

c) comprovar a legalidade da aplicação 
de recursos públicos por entidades de 
direito privado. 

d) apoiar o controle externo no exercício 
de sua missão institucional. 

e) avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual. 

16. ESAF – 2005 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Entre as situações 
concretas seguintes, assinale aquela em 
que não é cabível o controle jurisdicional 
por meio de mandado de segurança. 

a) Para assegurar o acesso a processo 
administrativo com informações 
relativas à pessoa. 

b) Contra ato de que caiba recurso 
administrativo, com efeito devolutivo, 
independente de caução, tendo sido 
apresentado o recurso, ainda pendente 
de decisão. 

c) Para assegurar a liberdade de 
expressão. 

d) Contra ato disciplinar, salvo quando 
praticado com vício de competência ou 
de formalidade essencial. 

e) Contra lei de efeito concreto ou de 
natureza autoexecutória. 

17. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz 
do Trabalho – No âmbito do controle 
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jurisdicional da Administração Pública, destaca-se o instituto da ação popular, regida pela Lei nº 
4.717/65. 

Nessa norma, estão previstas diversas situações que causam nulidades de atos ou contratos, 
celebrados pelo Poder Público. 

Assinale, no rol abaixo, a opção que não se insere dentro das hipóteses legais de nulidade 
identificadas na referida lei da ação popular. 

a) Operação bancária quando o valor real do bem dado em hipoteca ou penhor for inferior ao 
constante de escritura, contrato ou avaliação. 

b) Empreitada quando no edital de concorrência forem incluídas cláusulas ou condições que 
comprometam o seu caráter competitivo. 

c) A concessão de licença de exportação ou importação quando resultar em privilégio ou 
exceção em favor de exportador ou importador. 

d) Admissão no serviço público, remunerado ou não, quando se der em desobediência quanto 
às normas de habilitação das normas legais. 

e) A venda de bens, no caso de não ser cabível concorrência, quando o seu preço for inferior 
ao corrente no mercado, na época da operação. 

10. PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL: LEI Nº 9.784, DE 29/1/1999. 

LEI Nº 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da 
Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos 
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1º Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário 
da União, quando no desempenho de função administrativa.

§ 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I – órgão – a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura 
da Administração indireta;

II – entidade – a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III – autoridade – o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

Gabarito: 1. E 2. C 3. B 4. B 5. E 6. B 7. C 8. D 9. B 10. C 11. A 12. A 13. A 14. C 15. A 16. D 17. D
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Art. 2º A Administração Pública obedecerá, 
dentre outros, aos princípios da legalidade, 
finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 
contraditório, segurança jurídica, interesse 
público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos 
administrativos serão observados, entre 
outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;

II – atendimento a fins de interesse geral, 
vedada a renúncia total ou parcial de 
poderes ou competências, salvo autorização 
em lei;

III – objetividade no atendimento do 
interesse público, vedada a promoção 
pessoal de agentes ou autoridades;

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

V – divulgação oficial dos atos 
administrativos, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas na Constituição;

VI – adequação entre meios e fins, vedada 
a imposição de obrigações, restrições 
e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público;

VII – indicação dos pressupostos de fato e 
de direito que determinarem a decisão;

VIII – observância das formalidades 
essenciais à garantia dos direitos dos 
administrados;

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

X – garantia dos direitos à comunicação, 
à apresentação de alegações finais, à 
produção de provas e à interposição de 
recursos, nos processos de que possam 
resultar sanções e nas situações de litígio;

XI – proibição de cobrança de despesas 
processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII – impulsão, de ofício, do processo 
administrativo, sem prejuízo da atuação dos 
interessados;

XIII – interpretação da norma administrativa 
da forma que melhor garanta o atendimento 
do fim público a que se dirige, vedada 
aplicação retroativa de nova interpretação.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS

Art. 3º O administrado tem os seguintes direitos 
perante a Administração, sem prejuízo de outros 
que lhe sejam assegurados:

I – ser tratado com respeito pelas 
autoridades e servidores, que deverão 
facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações;

II – ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição 
de interessado, ter vista dos autos, obter 
cópias de documentos neles contidos e 
conhecer as decisões proferidas;

III – formular alegações e apresentar do-
cumentos antes da decisão, os quais serão 
objeto de consideração pelo órgão compe-
tente;

IV – fazer-se assistir, facultativamente, 
por advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei.

CAPÍTULO III
DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 4º São deveres do administrado perante a 
Administração, sem prejuízo de outros previstos 
em ato normativo:

I – expor os fatos conforme a verdade;
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II – proceder com lealdade, urbanidade e 
boa-fé;

III – não agir de modo temerário;

IV – prestar as informações que lhe forem 
solicitadas e colaborar para o esclarecimen-
to dos fatos.

CAPÍTULO IV
DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 5º O processo administrativo pode iniciar-
se de ofício ou a pedido de interessado.

Art. 6º O requerimento inicial do interessado, 
salvo casos em que for admitida solicitação 
oral, deve ser formulado por escrito e conter os 
seguintes dados:

I – órgão ou autoridade administrativa a 
que se dirige;

II – identificação do interessado ou de quem 
o represente;

III – domicílio do requerente ou local para 
recebimento de comunicações;

IV – formulação do pedido, com exposição 
dos fatos e de seus fundamentos;

V – data e assinatura do requerente ou de 
seu representante.

Parágrafo único. É vedada à Administração 
a recusa imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor orientar 
o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas.

Art. 7º Os órgãos e entidades administrativas 
deverão elaborar modelos ou formulários 
padronizados para assuntos que importem 
pretensões equivalentes.

Art. 8º Quando os pedidos de uma pluralidade 
de interessados tiverem conteúdo e 
fundamentos idênticos, poderão ser formulados 
em um único requerimento, salvo preceito legal 
em contrário.

CAPÍTULO V
DOS INTERESSADOS

Art. 9º São legitimados como interessados no 
processo administrativo:

I – pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem 
como titulares de direitos ou interesses 
individuais ou no exercício do direito de 
representação;

II – aqueles que, sem terem iniciado o 
processo, têm direitos ou interesses que 
possam ser afetados pela decisão a ser   
adotada;

III – as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos;

IV – as pessoas ou as associações legalmente 
constituídas quanto a direitos ou interesses 
difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo 
administrativo, os maiores de dezoito anos, 
ressalvada previsão especial em ato normativo 
próprio.

CAPÍTULO VI
DA COMPETÊNCIA

Art. 11. A competência é irrenunciável e se 
exerce pelos órgãos administrativos a que 
foi atribuída como própria, salvo os casos de 
delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular 
poderão, se não houver impedimento legal, 
delegar parte da sua competência a outros 
órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe 
sejam hierarquicamente subordinados, quando 
for conveniente, em razão de circunstâncias de 
índole técnica, social, econômica, jurídica ou 
territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste 
artigo aplica-se à delegação de competência 
dos órgãos colegiados aos respectivos 
presidentes.
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Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

I – a edição de atos de caráter normativo;

II – a decisão de recursos administrativos;

III – as matérias de competência exclusiva 
do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação 
deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º O ato de delegação especificará as 
matérias e poderes transferidos, os limites 
da atuação do delegado, a duração e os 
objetivos da delegação e o recurso cabível, 
podendo conter ressalva de exercício da 
atribuição delegada.

§ 2º O ato de delegação é revogável a 
qualquer tempo pela autoridade delegante.

§ 3º As decisões adotadas por delegação 
devem mencionar explicitamente esta 
qualidade e considerar-se-ão editadas pelo 
delegado.

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional 
e por motivos relevantes devidamente justifi-
cados, a avocação temporária de competência 
atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 16. Os órgãos e entidades administrativas 
divulgarão publicamente os locais das 
respectivas sedes e, quando conveniente, a 
unidade fundacional competente em matéria 
de interesse especial.

Art. 17. Inexistindo competência legal 
específica, o processo administrativo deverá ser 
iniciado perante a autoridade de menor grau 
hierárquico para decidir.

CAPÍTULO VII
DOS IMPEDIMENTOS E DA 

SUSPEIÇÃO

Art. 18. É impedido de atuar em processo 
administrativo o servidor ou autoridade que:

I – tenha interesse direto ou indireto na 
matéria;

II – tenha participado ou venha a participar 
como perito, testemunha ou representante, 
ou se tais situações ocorrem quanto ao 
cônjuge, companheiro ou parente e afins 
até o terceiro grau;

III – esteja litigando judicial ou administra-
tivamente com o interessado ou respectivo 
cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer 
em impedimento deve comunicar o fato à 
autoridade competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de 
comunicar o impedimento constitui falta 
grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser arguida a suspeição de 
autoridade ou servidor que tenha amizade 
íntima ou inimizade notória com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, 
companheiros, parentes e afins até o terceiro 
grau.

Art. 21. O indeferimento de alegação de 
suspeição poderá ser objeto de recurso, sem 
efeito suspensivo.

CAPÍTULO VIII
DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS 

ATOS DO PROCESSO

Art. 22. Os atos do processo administrativo 
não dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir.

§ 1º Os atos do processo devem ser 
produzidos por escrito, em vernáculo, 
com a data e o local de sua realização e a 
assinatura da autoridade responsável.

§ 2º Salvo imposição legal, o reconhecimento 
de firma somente será exigido quando 
houver dúvida de autenticidade.
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§ 3º A autenticação de documentos exigidos 
em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo.

§ 4º O processo deverá ter suas páginas 
numeradas sequencialmente e rubricadas.

Art. 23. Os atos do processo devem realizar-
se em dias úteis, no horário normal de 
funcionamento da repartição na qual tramitar o 
processo.

Parágrafo único. Serão concluídos depois 
do horário normal os atos já iniciados, cujo 
adiamento prejudique o curso regular do 
procedimento ou cause dano ao interessado 
ou à Administração.

Art. 24. Inexistindo disposição específica, 
os atos do órgão ou autoridade responsável 
pelo processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo de 
cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste 
artigo pode ser dilatado até o dobro, 
mediante comprovada justificação.

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-
se preferencialmente na sede do órgão, 
cientificando-se o interessado se outro for o 
local de realização.

CAPÍTULO IX
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O órgão competente perante o qual 
tramita o processo administrativo determinará 
a intimação do interessado para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º A intimação deverá conter:

I – identificação do intimado e nome do 
órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve 
comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer 
pessoalmente, ou fazer-se representar;

V – informação da continuidade do proces-
so independentemente do seu compareci-
mento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos 
legais pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência 
mínima de três dias úteis quanto à data de 
comparecimento.

§ 3º A intimação pode ser efetuada por 
ciência no processo, por via postal com 
aviso de recebimento, por telegrama ou 
outro meio que assegure a certeza da 
ciência do interessado.

§ 4º No caso de interessados indetermina-
dos, desconhecidos ou com domicílio inde-
finido, a intimação deve ser efetuada por 
meio de publicação oficial.

§ 5º As intimações serão nulas quando feitas 
sem observância das prescrições legais, mas 
o comparecimento do administrado supre 
sua falta ou irregularidade.

Art. 27. O desatendimento da intimação não 
importa o reconhecimento da verdade dos fatos, 
nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do 
processo, será garantido direito de ampla 
defesa ao interessado.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos 
do processo que resultem para o interessado 
em imposição de deveres, ônus, sanções ou 
restrição ao exercício de direitos e atividades e 
os atos de outra natureza, de seu interesse.

CAPÍTULO X
DA INSTRUÇÃO

Art. 29. As atividades de instrução destinadas 
a averiguar e comprovar os dados necessários 
à tomada de decisão realizam-se de ofício 
ou mediante impulsão do órgão responsável 
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pelo processo, sem prejuízo do direito dos 
interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução 
fará constar dos autos os dados necessários 
à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a 
atuação dos interessados devem realizar-se 
do modo menos oneroso para estes.

Art. 30. São inadmissíveis no processo 
administrativo as provas obtidas por meios 
ilícitos.

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver 
assunto de interesse geral, o órgão competente 
poderá, mediante despacho motivado, abrir 
período de consulta pública para manifestação 
de terceiros, antes da decisão do pedido, se não 
houver prejuízo para a parte interessada.

§ 1º A abertura da consulta pública será 
objeto de divulgação pelos meios oficiais, 
a fim de que pessoas físicas ou jurídicas 
possam examinar os autos, fixando-se prazo 
para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º O comparecimento à consulta 
pública não confere, por si, a condição de 
interessado do processo, mas confere o 
direito de obter da Administração resposta 
fundamentada, que poderá ser comum a 
todas as alegações substancialmente iguais.

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da 
autoridade, diante da relevância da questão, 
poderá ser realizada audiência pública para 
debates sobre a matéria do processo.

Art. 33. Os órgãos e entidades administrativas, 
em matéria relevante, poderão estabelecer 
outros meios de participação de administrados, 
diretamente ou por meio de organizações e 
associações legalmente reconhecidas.

Art. 34. Os resultados da consulta e audiência 
pública e de outros meios de participação de 
administrados deverão ser apresentados com a 
indicação do procedimento adotado.

Art. 35. Quando necessária à instrução do 
processo, a audiência de outros órgãos ou 
entidades administrativas poderá ser realizada 
em reunião conjunta, com a participação 
de titulares ou representantes dos órgãos 
competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser 
juntada aos autos.

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos 
que tenha alegado, sem prejuízo do dever 
atribuído ao órgão competente para a instrução 
e do disposto no art. 37 desta Lei.

Art. 37. Quando o interessado declarar que 
fatos e dados estão registrados em documentos 
existentes na própria Administração responsável 
pelo processo ou em outro órgão administrativo, 
o órgão competente para a instrução proverá, 
de ofício, à obtenção dos documentos ou das 
respectivas cópias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase 
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar 
documentos e pareceres, requerer diligências e 
perícias, bem como aduzir alegações referentes 
à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser 
considerados na motivação do relatório e 
da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, 
mediante decisão fundamentada, as provas 
propostas pelos interessados quando sejam 
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou 
protelatórias.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de 
informações ou a apresentação de provas pelos 
interessados ou terceiros, serão expedidas 
intimações para esse fim, mencionando-se data, 
prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a 
intimação, poderá o órgão competente, 
se entender relevante a matéria, suprir 
de ofício a omissão, não se eximindo de 
proferir a decisão.

Art. 40. Quando dados, atuações ou documen-
tos solicitados ao interessado forem necessários 
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à apreciação de pedido formulado, o não aten-
dimento no prazo fixado pela Administração 
para a respectiva apresentação implicará arqui-
vamento do processo.

Art. 41. Os interessados serão intimados de 
prova ou diligência ordenada, com antecedência 
mínima de três dias úteis, mencionando-se 
data, hora e local de realização.

Art. 42. Quando deva ser obrigatoriamente 
ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá 
ser emitido no prazo máximo de quinze 
dias, salvo norma especial ou comprovada 
necessidade de maior prazo.

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante 
deixar de ser emitido no prazo fixado, 
o processo não terá seguimento até a 
respectiva apresentação, responsabilizando-
se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um parecer obrigatório e não 
vinculante deixar de ser emitido no 
prazo fixado, o processo poderá ter 
prosseguimento e ser decidido com sua 
dispensa, sem prejuízo da responsabilidade 
de quem se omitiu no atendimento.

Art. 43. Quando por disposição de ato 
normativo devam ser previamente obtidos 
laudos técnicos de órgãos administrativos 
e estes não cumprirem o encargo no prazo 
assinalado, o órgão responsável pela instrução 
deverá solicitar laudo técnico de outro órgão 
dotado de qualificação e capacidade técnica 
equivalentes.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado 
terá o direito de manifestar-se no prazo máximo 
de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente 
fixado.

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Adminis-
tração Pública poderá motivadamente adotar 
providências acauteladoras sem a prévia mani-
festação do interessado.

Art. 46. Os interessados têm direito à vista 
do processo e a obter certidões ou cópias 
reprográficas dos dados e documentos que o 
integram, ressalvados os dados e documentos 

de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito 
à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 47. O órgão de instrução que não for 
competente para emitir a decisão final elaborará 
relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo 
das fases do procedimento e formulará 
proposta de decisão, objetivamente justificada, 
encaminhando o processo à autoridade 
competente.

CAPÍTULO XI
DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o dever de 
explicitamente emitir decisão nos processos 
administrativos e sobre solicitações ou 
reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o prazo de 
até trinta dias para decidir, salvo prorrogação 
por igual período expressamente motivada.

CAPÍTULO XII
DA MOTIVAÇÃO

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser 
motivados, com indicação dos fatos e dos 
fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou 
interesses;

II – imponham ou agravem deveres, 
encargos ou sanções;

III – decidam processos administrativos de 
concurso ou seleção pública;

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade 
de processo licitatório;

V – decidam recursos administrativos;

VI – decorram de reexame de ofício;

VII – deixem de aplicar jurisprudência fir-
mada sobre a questão ou discrepem de pa-
receres, laudos, propostas e relatórios ofi-
ciais;
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VIII – importem anulação, revogação, sus-
pensão ou convalidação de ato administra-
tivo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, 
clara e congruente, podendo consistir 
em declaração de concordância com 
fundamentos de anteriores pareceres, 
informações, decisões ou propostas, que, 
neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da 
mesma natureza, pode ser utilizado meio 
mecânico que reproduza os fundamentos 
das decisões, desde que não prejudique 
direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos 
colegiados e comissões ou de decisões orais 
constará da respectiva ata ou de termo 
escrito.

CAPÍTULO XIII
DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS 

DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 51. O interessado poderá, mediante 
manifestação escrita, desistir total ou 
parcialmente do pedido formulado ou, ainda, 
renunciar a direitos disponíveis.

§ 1º Havendo vários interessados, a 
desistência ou renúncia atinge somente 
quem a tenha formulado.

§ 2º A desistência ou renúncia do 
interessado, conforme o caso, não prejudica 
o prosseguimento do processo, se a 
Administração considerar que o interesse 
público assim o exige.

Art. 52. O órgão competente poderá declarar 
extinto o processo quando exaurida sua 
finalidade ou o objeto da decisão se tornar 
impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente.

CAPÍTULO XIV
DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO E 

CONVALIDAÇÃO
Art. 53. A Administração deve anular seus 
próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular 
os atos administrativos de que decorram 
efeitos favoráveis para os destinatários decai 
em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais 
contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de 
anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à   
validade do ato.

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não 
acarretarem lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela 
própria Administração.

CAPÍTULO XV
DO RECURSO ADMINISTRATIVO  

E DA REVISÃO
Art. 56. Das decisões administrativas cabe 
recurso, em face de razões de legalidade e de 
mérito.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade 
que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o 
encaminhará à autoridade superior.

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição 
de recurso administrativo independe de 
caução.

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão 
administrativa contraria enunciado da 
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súmula vinculante, caberá à autoridade 
prolatora da decisão impugnada, se não a 
reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar 
o recurso à autoridade superior, as razões 
da aplicabilidade ou inaplicabilidade da 
súmula, conforme o caso.   

Art. 57. O recurso administrativo tramitará no 
máximo por três instâncias administrativas, 
salvo disposição legal diversa.

Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo:

I – os titulares de direitos e interesses que 
forem parte no processo;

II – aqueles cujos direitos ou interesses 
forem indiretamente afetados pela decisão 
recorrida;

III – as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos;

IV – os cidadãos ou associações, quanto a 
direitos ou interesses difusos.

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de 
dez dias o prazo para interposição de recurso 
administrativo, contado a partir da ciência ou 
divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, 
o recurso administrativo deverá ser 
decidido no prazo máximo de trinta dias, a 
partir do recebimento dos autos pelo órgão 
competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo 
anterior poderá ser prorrogado por igual 
período, ante justificativa explícita.

Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de 
requerimento no qual o recorrente deverá 
expor os fundamentos do pedido de reexame, 
podendo juntar os documentos que julgar 
convenientes.

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o 
recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justo receio 
de prejuízo de difícil ou incerta reparação 
decorrente da execução, a autoridade 

recorrida ou a imediatamente superior 
poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito 
suspensivo ao recurso.

Art. 62. Interposto o recurso, o órgão 
competente para dele conhecer deverá intimar 
os demais interessados para que, no prazo de 
cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 63. O recurso não será conhecido quando 
interposto:

I – fora do prazo;

II – perante órgão incompetente;

III – por quem não seja legitimado;

IV – após exaurida a esfera administrativa.

§ 1º Na hipótese do inciso II, será indicada 
ao recorrente a autoridade competente, 
sendo-lhe devolvido o prazo para recurso.

§ 2º O não conhecimento do recurso não 
impede a Administração de rever de ofício o 
ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão 
administrativa.

Art. 64. O órgão competente para decidir o 
recurso poderá confirmar, modificar, anular 
ou revogar, total ou parcialmente, a decisão 
recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do 
disposto neste artigo puder decorrer 
gravame à situação do recorrente, este 
deverá ser cientificado para que formule 
suas alegações antes da decisão.

Art. 64-A. Se o recorrente alegar violação 
de enunciado da súmula vinculante, o órgão 
competente para decidir o recurso explicitará as 
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da 
súmula, conforme o caso.    

Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal 
Federal a reclamação fundada em violação 
de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á 
ciência à autoridade prolatora e ao órgão 
competente para o julgamento do recurso, 
que deverão adequar as futuras decisões 
administrativas em casos semelhantes, sob 
pena de responsabilização pessoal nas esferas 
cível, administrativa e penal.   
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Art. 65. Os processos administrativos de 
que resultem sanções poderão ser revistos, 
a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, 
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias 
relevantes suscetíveis de justificar a 
inadequação da sanção aplicada.

Parágrafo único. Da revisão do processo não 
poderá resultar agravamento da sanção.

CAPÍTULO XVI
DOS PRAZOS

Art. 66. Os prazos começam a correr a partir 
da data da cientificação oficial, excluindo-se da 
contagem o dia do começo e incluindo-se o do 
vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil seguinte se o vencimento 
cair em dia em que não houver expediente 
ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se 
de modo contínuo.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos 
contam-se de data a data. Se no mês do 
vencimento não houver o dia equivalente 
àquele do início do prazo, tem-se como 
termo o último dia do mês.

Art. 67. Salvo motivo de força maior 
devidamente comprovado, os prazos 
processuais não se suspendem.

CAPÍTULO XVII
DAS SANÇÕES

Art. 68. As sanções, a serem aplicadas por 
autoridade competente, terão natureza 
pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer 
ou de não fazer, assegurado sempre o direito de 
defesa.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 69. Os processos administrativos específicos 
continuarão a reger-se por lei própria, 
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os 
preceitos desta Lei.

Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em 
qualquer órgão ou instância, os procedimentos 
administrativos em que figure como parte ou 
interessado:    

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos; 

II – pessoa portadora de deficiência, física 
ou mental;   

III – (VETADO) 

IV – pessoa portadora de tuberculose ativa, 
esclerose múltipla, neoplasia maligna, han-
seníase, paralisia irreversível e incapacitan-
te, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, hepatopatia grave, estados avança-
dos da doença de Paget (osteíte deforman-
te), contaminação por radiação, síndrome 
de imunodeficiência adquirida, ou outra 
doença grave, com base em conclusão da 
medicina especializada, mesmo que a do-
ença tenha sido contraída após o início do 
processo.  

§ 1º A pessoa interessada na obtenção 
do benefício, juntando prova de sua 
condição, deverá requerê-lo à autoridade 
administrativa competente, que 
determinará as providências a serem 
cumpridas.  

§ 2º Deferida a prioridade, os autos rece-
berão identificação própria que evidencie o 
regime de tramitação prioritária.    

Art. 70. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília 29 de janeiro de 1999; 178º da 
Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Renan Calheiros 

Paulo Paiva 
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VEJA COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF

1. ESAF – 2014 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Nos termos da lei, 
a Administração Pública Federal observará, 
em se tratando do processo administrativo, 
princípios específicos, exceto: 

a) princípio da segurança jurídica. 
b) princípio da razoabilidade. 
c) princípio da eficiência. 
d) princípio da insignificância. 
e) princípio da motivação. 

2. ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos – 
Considerando as normas pertinentes ao 
processo administrativo contidas na Lei n. 
9.784/99, assinale a opção correta. 

a) A competência para instauração do 
processo administrativo será delegada, 
em parte, quando se tratar da edição de 
atos de caráter normativo. 

b) Permite-se a avocação temporária 
de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente superior. 

c) O indeferimento de alegação de 
suspeição para atuar em processo 
administrativo é decisão irrecorrível. 

d) O prazo de decadência contar-se-á da 
percepção do último pagamento, no 
caso de efeitos patrimoniais contínuos. 

e) Caso um parecer obrigatório e 
vinculante deixe de ser emitido no prazo 
fixado, o processo não terá seguimento 
até a respectiva apresentação. 

3. ESAF – 2013 – MF – Analista de Finanças 
e Controle – Acerca dos recursos 
administrativos, analise as assertivas abaixo 
classificando-as como verdadeiras (V) ou 
falsas (F). Ao final, assinale a opção que 
contenha a sequência correta.

( ) A exigência de garantias de instância 
fere os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, bem como o direito de 
petição. 

( ) Para que o recurso administrativo 
possua efeito devolutivo, é necessária a 
expressa previsão legal. 

( ) Para que o recurso hierárquico seja 
classificado como próprio, é necessário que 
o ato controlado provenha de agente ou 
de órgão vinculado ao agente ou ao órgão 
controlador. 

( ) O recurso interposto contra decisão 
do Banco Central do Brasil que aplicou 
penalidade por infração à legislação 
cambial, perante o Conselho de Recursos 
do Sistema Financeiro Nacional, órgão 
colegiado do Ministério da Fazenda, pode 
ser classificado como recurso hierárquico 
impróprio.

a) V, F, F, V
b) V, V, V, F
c) F, V, F, V
d) F, F, V, V
e) V, V, F, V

4. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo 
– São hipóteses de atos administrativos 
irrevogáveis, exceto:

a) Atos vinculados.
b) Atos que geraram direitos adquiridos.
c) Atos consumados.
d) Atos administrativos praticados pelo 

Poder Judiciário.
e) Atos, já preclusos, que integrem 

procedimento.

5. ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Determinado servidor do 
Ministério da Fazenda recorre da decisão 
do Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
– DRH do órgão em que está lotado, que 
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lhe negou o pedido de gozo de sua licença 
capacitação. 

O único fundamento utilizado pelo 
recorrente centrou- se na ausência de 
competência do chefe da DRH para decidir 
a respeito de seu pleito. 

O recorrente sustenta que, ante a ausência 
de previsão específica da competência 
decisória no regimento interno do órgão 
para a referida DRH, somente o dirigente 
máximo poderia decidir o pleito. 

Tendo em mente o caso concreto acima 
narrado e os termos da Lei n. 9.784/99, que 
regula o processo administrativo em âmbito 
federal, assinale a opção que contenha a 
resposta correta.

a) Assiste razão ao recorrente. A ausência 
de previsão legal específica desloca 
a competência decisória para a 
autoridade de maior grau. 

b) A autoridade competente para julgar o 
recurso do servidor poderá delegar esta 
competência desde que para agente 
de grau hierárquico superior ao da 
primeira instância decisória. 

c) A delegação da competência para 
julgamento do recurso deve ter sido 
prévia a sua interposição e divulgada na 
internet do órgão. 

d) A competência para decidir acerca 
da licença capacitação era da DRH, 
unidade organizacional de menor nível 
na hierarquia, não sendo admissível em 
nenhuma hipótese, a avocatória. 

e) Inexistindo competência legal 
específica, o processo administrativo 
deverá ser iniciado perante a autoridade 
de menor grau hierárquico para decidir. 

6. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Quanto ao 
recurso administrativo previsto na Lei n. 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula 
o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal, é incorreto 
afirmar que:

a) salvo disposição legal em contrário, o 
recurso não tem efeito suspensivo.

b) em regra, a interposição de recurso 
administrativo depende de caução 
prestada pelo requerente.

c) o recurso administrativo tramitará, 
no máximo, por três instâncias 
administrativas, salvo disposição legal 
diversa.

d) entre outros, têm legitimidade para 
interpor recurso administrativo 
as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos.

e) quando interposto fora do prazo, o 
recurso não será conhecido.

7. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Determinado cidadão ostenta 
a condição de anistiado político, vez que 
fora beneciado por ato administrativo, 
praticado em 05/10/2005, que lhe atribuiu 
tal condição, bem como determinou a 
reparação econômica dela decorrente. 
Mediante acompanhamento das atividades 
da Administração Pública e usufruindo da 
transparência imposta pela Lei do Acesso 
à Informação, o cidadão descobre, em 
consulta ao sítio eletrônico do Ministério 
da Justiça, que havia sido formado grupo 
de trabalho para a realização de estudos 
preliminares acerca das anistias políticas até 
então concedidas. Irresignado e temeroso 
de que as futuras decisões do referido grupo 
de trabalho viessem a afetar sua esfera 
patrimonial, o cidadão impetra mandado 
de segurança preventivo para desconstituir 
o ato que instaurou o grupo de trabalho. 
Acerca do caso concreto acima narrado, 
assinale a opção incorreta, considerando 
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a jurisprudência dos Tribunais Superiores 
sobre a questão.

a) A criação do mencionado grupo 
de trabalho insere-se no poder de 
autotutela administrativa.

b) Por força do art. 54 da Lei n. 9.784/99, 
há prazo decadencial para que a 
Administração revise seus atos.

c) Caso o grupo de trabalho encontre 
ilegalidades na concessão da anistia, 
será preciso ouvir o cidadão por 
ela beneficiado, garantindo-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.

d) Não houve ato ilegal ou abusivo da 
Administração passível de correção 
pela via do mandado de segurança.

e) A Administração conduzirá os processos 
submetidos ao grupo de trabalho 
baseada no princípio da oficialidade.

8.  ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças e 
Controle – A respeito dos prazos atinentes 
aos processos administrativos em geral e 
sua forma de contagem, nos termos da Lei 
n. 9.784/99, assinale a opção correta.

a) Não há distinção na forma de contagem 
entre prazos fixados em dias e fixados 
em meses ou anos.

b) Prazo fixado em meses cujo vencimento 
se daria em 28 de fevereiro, tem seu 
termo em 10 de março.

c) Prazos fixados em dias ou meses 
contam-se de modo contínuo.

d) Os prazos começam a correr da data em 
que foi praticado o ato ou a tomada de 
decisão.

e) Ameaça de bomba que força o 
encerramento do expediente, antes 
da hora normal, prorroga o prazo até o 
primeiro dia útil seguinte.

9. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – A Lei n. 9.784/99, que regula 
o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, aplica- 

se, subsidiariamente, nos processos 
administrativos específicos, a exemplo 
do Processo Administrativo Disciplinar. A 
respeito de suas disposições, assinale a 
opção incorreta.

a) Considerando a ausência de disposição 
na Lei n. 8.112/90, a Lei n. 9.784/99 
limitou em 3 (três) o número de 
testemunhas indicadas pelo acusado a 
ser ouvidas pela comissão.

b) É vedada à Administração a recusa 
imotivada de recebimento de 
documentos, devendo o servidor 
orientar o interessado quanto ao 
suprimento de eventuais falhas.

c) A autenticação de documentos exigidos 
em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo.

d) O desatendimento da intimação não 
importa o reconhecimento da verdade 
dos fatos, nem a renúncia a direito pelo 
administrado.

e) A intimação pode ser efetuada por 
ciência no processo, por via postal com 
aviso de recebimento, por telegrama ou 
outro meio que assegure a certeza da 
ciência do interessado.

10.  ESAF – 2012 – MI – Nível Superior – Nos 
termos da legislação federal vigente, não há 
exigência expressa de motivação dos atos 
administrativos que

a) dispensem licitação. 
b) suspendam outros atos administrativos. 
c) decorram de reexame de ofício. 
d) exonerem servidor ocupante de cargo 

em comissão. 
e) revoguem outros atos administrativos. 

11. ESAF – 2012 – MI – Nível Superior – O 
desatendimento, pelo particular, de 
intimação realizada pela Administração 
Pública Federal em processo administrativo
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a) não importa o reconhecimento da 
verdade dos fatos, nem a renúncia a 
direito pelo administrado.

b) não importa o reconhecimento da 
verdade dos fatos, mas constitui 
renúncia a direito pelo administrado, se 
se tratar de direito disponível.

c) importa o reconhecimento da verdade 
dos fatos, mas não constitui renúncia 
automática a direito pelo administrado, 
tratando-se de direito indisponível.

d) importa o reconhecimento da verdade 
dos fatos, e a renúncia a direito pelo 
administrado.

e) opera extinção do direito de defesa, por 
opção do próprio particular.

12. ESAF – 2010 – CVM – Analista – 
Planejamento e Execução Financeira – 
Acerca do processo administrativo, no 
âmbito da administração pública federal, é 
correto afirmar que: 

a) são inadmissíveis as provas obtidas por 
meios ilícitos, exceto quando houver 
autorização judicial. 

b) da revisão de processo administrativo, 
não pode resultar agravamento da 
sanção. 

c) a desistência ou renúncia do único 
interessado implica no arquivamento 
do processo. 

d) salvo exigência legal, a interposição 
de recurso administrativo depende de 
caução. 

e) o recurso deve ser dirigido à autoridade 
superior daquela que tenha proferido a 
decisão. 

13. ESAF – 2010 – CVM – Analista – 
Planejamento e Execução Financeira 
– Acerca do recurso administrativo 
disciplinado na Lei n. 9.784/99, é correto 
afirmar que:

a) não é cabível recurso em face de razões 
de mérito das decisões administrativas. 

b) o recurso administrativo tramitará 
no máximo por duas instâncias 
administrativas. 

c) as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos, têm legitimidade 
para interpor recurso administrativo. 

d) não é possível a concessão de efeito 
suspensivo ao recurso administrativo. 

e) o recurso interposto fora do prazo 
impede a Administração de rever 
de ofício o ato ilegal, ainda que não 
ocorrida preclusão administrativa. 

14. ESAF – 2010 – CVM – Analista de TIC 
– Infraestrutura – Acerca do recurso 
administrativo disciplinado na Lei n. 
9.784/99, é correto afirmar que:

a) não é cabível recurso em face de razões 
de mérito das decisões administrativas. 

b) o recurso administrativo tramitará 
no máximo por duas instâncias 
administrativas. 

c) as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e 
interesses coletivos, têm legitimidade 
para interpor recurso administrativo. 

d) não é possível a concessão de efeito 
suspensivo ao recurso administrativo. 

e) o recurso interposto fora do prazo 
impede a Administração de rever 
de ofício o ato ilegal, ainda que não 
ocorrida preclusão administrativa. 

15. ESAF – 2002 – MRE – Assistente de Chance-
laria – De acordo com o estabelecido na Lei 
nº 9.784/99, que regula o processo admi-
nistrativo no âmbito da Administração Pú-
blica Federal, das decisões administrativas 
cabe recurso, em face de razões de legali-
dade e de mérito, que quando não houver 
disposição legal específica em contrário terá 
o prazo a contar da ciência ou divulgação do 
ato recorrido é de: 
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a) 5 dias. 
b) 10 dias. 
c) 15 dias. 
d) 20 dias. 
e) 30 dias. 

16. ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – A esposa de um servidor público 
é advogada e fez a defesa administrativa 
de uma empresa autuada pela fiscalização 
do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Os honorários que ela pactuou com essa 
empresa, para a realização da defesa, foi 
com base no resultado (contrato de êxito). 
Esse servidor é a autoridade competente 
para apreciar a defesa e julgar a autuação. 
Neste caso esse servidor: 

a) pode dar-se por suspeito se alguém 
arguir sua suspeição. 

b) não está impedido, mas pode dar-se 
por suspeito, por razões de foro íntimo. 

c) deve, necessariamente, dar-se por 
suspeito. 

d) está impedido de atuar no feito. 
e) não está impedido de atuar no feito nem 

obrigado a dar-se por suspeito, ainda 
que alguém argua a sua suspeição. 

17. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – João pretende 
fazer um requerimento, de seu interesse, 
junto à unidade da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil em sua cidade. Conforme 
o que determina a Lei n. 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, assinale a opção que relata 
a correta conduta. 

a) Tratando-se de uma situação urgente, 
João protocolou seu requerimento 
num domingo, pela manhã, junto ao 
segurança do prédio em que funciona 
a Receita Federal do Brasil em sua 
cidade, conforme a exceção legal para 
as hipóteses de emergência. 

b) O servidor da Receita Federal do Brasil 
negou-se a receber o requerimento 

de João alegando a ausência de 
reconhecimento de sua firma pelo 
cartório competente. 

c) Tendo em mãos os documentos 
originais, João solicitou ao servidor 
da Receita Federal do Brasil que 
autenticasse as cópias que apresentava, 
tendo sido seu pedido deferido. 

d) Após o transcurso de 15 (quinze) dias 
do protocolo de seu pedido, João 
recebeu a intimação para o seu próprio 
comparecimento à sede do órgão 
naquele mesmo dia, com um prazo de 3 
(três) horas para a apresentação. 

e) Tendo comparecido na data, hora e 
local marcados, João alegou a nulidade 
absoluta da intimação. A autoridade 
competente, assim, declarou nulo o 
ato e determinou que a intimação fosse 
realizada novamente. 

18. ESAF – 2009 – Receita Federal – 
Analista Tributário da Receita Federal – 
Considerando o disposto na Lei n. 9.784/99, 
a qual regula o processo administrativo, no 
âmbito da Administração Pública Federal, 
marque a opção incorreta. 

a) as decisões administrativas cabe 
recurso, em face de razões de 
legalidade, legitimidade, mérito e 
discricionariedade. 

b) permitida a avocação temporária 
de competência atribuída a órgão 
hierarquicamente inferior. 

c) Em hipótese alguma os prazos 
processuais serão suspensos, salvo, 
unicamente, motivo de força maior. 

d) Não pode ser objeto de delegação a 
decisão de recursos administrativos. 

e) O recurso administrativo tramitará 
no máximo por três instâncias 
administrativas, nos termos da lei. 

19. ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – De acordo 
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com o disposto na Lei n. 9.784/99, que 
regula o processo administrativo, no 
âmbito da Admistração Pública Federal, a 
Administração deve anular seus próprios 
atos e pode revogá-los, sendo que: 

a) a revogação, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, deve 
respeitar os direitos adquiridos. 

b) a revogação prescinde de motivação. 
c) anulação, quando o ato estiver eivado 

de vício de legalidade, pode ocorrer a 
qualquer tempo. 

d) a anulação prescinde de motivação. 
e) tanto a anulação como a revogação 

estão sujeitas à prescrição decenal, não 
havendo o que cogitar, de eventuais 
direitos adquiridos. 

20. ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– Quanto ao Processo Administrativo, nos 
termos da Lei n. 9.784/1999, marque a 
opção incorreta. 

a) A Administração Pública obedecerá ao 
princípio da segurança jurídica. 

b) É vedada à Administração a recusa 
imotivada de recebimento de 
documento. 

c) O administrado tem direito perante 
a Administração de fazer-se assistir, 
obrigatoriamente, por advogado 

d) O interessado poderá desistir 
totalmente do pedido formulado. 

e) O órgão competente para decidir o 
recurso poderá modificar a decisão 
recorrida. 

21. ESAF – 2009 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Quanto aos critérios a 
serem observados no trâmite do processo 
administrativo da administração pública 
federal, conforme disposto na Lei n. 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, pode-se afirmar 
corretamente: 

a) em regra, cabe aos administrados o 
pagamento das despesas processuais, 
independente de previsão expressa na 
lei. 

b) os atos praticados no processo 
administrativo são, em regra, sigilosos, 
ressalvadas as hipóteses de divulgação 
oficial previstas na Constituição. 

c) a impulsão do processo administrativo 
compete, pri- meiramente, aos 
interessados. 

d) nova interpretação dada à norma 
administrativa deve ser aplicada a 
todos os casos sujeitos àquela regula- 
mentação, inclusive retroativamente. 

e) garantem-se aos administrados, nos 
processos de que possam resultar 
sanções e nas situações de litígio, os 
direitos à comunicação, à apresentação 
de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos. 

22. ESAF – 2009 – MF – Assistente Técnico 
Administrativo – Em relação aos atos 
praticados no âmbito dos procedi- mentos 
administrativos que se sujeitam à Lei n. 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, analise os 
itens a seguir e marque com V se a assertiva 
for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, 
assinale a opção correspondente. 

(  ) Os atos do processo administrativo 
não dependem de forma determinada 
senão quando a lei expressamente a exigir. 

( ) A autenticação de documentos exigidos 
em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo. 

( ) Os atos do processo podem realizar-
se em quaisquer dias da semana, sem 
restrições de horário. 

( ) A intimação para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências 
quanto a interessados indeterminados, 
desconhecidos ou com domicílio indefinido, 
deve ser efetuada por meio de publicação 
oficial. 
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a) V, V, V, V 
b) F, V, F, V 
c) F, F, V, F 
d) V, V, F, V 
e) F, F, F, F 

23. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico 
Administrativo – Quanto aos critérios a 
serem observados no trâmite do processo 
administrativo da administração pública 
federal, conforme disposto na Lei n. 9.784, 
de 29 de janeiro de 1999, pode-se afirmar 
corretamente: 

a) em regra, cabe aos administrados o 
pagamento das despesas processuais, 
independente de previsão expressa na 
lei. 

b) os atos praticados no processo 
administrativo são, em regra, sigilosos, 
ressalvadas as hipóteses de divulgação 
oficial previstas na Constituição. 

c) a impulsão do processo administrativo 
compete, primeiramente, aos 
interessados. 

d) nova interpretação dada à norma 
administrativa deve ser aplicada 
a todos os casos sujeitos àquela 
regulamentação, inclusive 
retroativamente. 

e) garantem-se aos administrados, nos 
processos de que possam resultar 
sanções e nas situações de litígio, os 
direitos à comunicação, à apresentação 
de alegações finais, à produção de 
provas e à interposição de recursos. 

24. ESAF – 2009 – Receita Federal – Técnico 
Administrativo – Em relação aos atos 
praticados no âmbito dos procedimentos 
administrativos que se sujeitam à Lei n. 
9.784, de 29 de janeiro de 1999, analise os 
itens a seguir e marque com V se a assertiva 

for verdadeira e com F se for falsa. Ao final, 
assinale a opção correspondente

( ) Os atos do processo administrativo não 
dependem de forma determinada senão 
quando a lei expressamente a exigir. 

( ) A autenticação de documentos exigidos 
em cópia poderá ser feita pelo órgão 
administrativo. 

( ) Os atos do processo podem realizar-
se em quaisquer dias da semana, sem 
restrições de horário. 

( ) A intimação para ciência de 
decisão ou a efetivação de diligências 
quanto a interessados indeterminados, 
desconhecidos ou com domicílio indefinido, 
deve ser efetuada por meio de publicação 
oficial. 

a) V, V, V, V 
b) F, V, F, V 
c) F, F, V, F 
d) V, V, F, V 
e) F, F, F, F 

25. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– Segundo a Lei n. 9.784/1999, o 
administrado tem os seguintes direitos 
perante a Administração, sem prejuízo de 
outros que lhe sejam assegurados, exceto: 

a) fazer-se assistir, facultativamente, por 
advogado, salvo quando obrigatória a 
representação, por força de lei. 

b) formular alegações e apresentar 
documentos antes da decisão, os quais 
serão objeto de consideração pelo 
órgão competente. 

c) ser tratado com respeito pelas 
autoridades e servidores, que deverão 
facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

d) ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a 
condição de interessado, ter vista dos 
autos, obter cópias de documentos 
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neles contidos e conhecer as decisões 
proferidas. 

e) ver proferida a decisão em processo 
administrativo de seu interesse em um 
prazo improrrogável de trinta dias. 

26. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– Sobre a competência, no âmbito do 
processo administrativo na Administração 
Pública Federal, é correto afirmar: 

a) a edição de atos de caráter normativo 
pode ser objeto de delegação. 

b) o ato de delegação é irrevogável. 
c) em qualquer caso, a avocação é 

proibida. 
d) a decisão de recursos administrativos 

não pode ser objeto de delegação. 
e) com a delegação, renuncia-se à 

competência. 

27. ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – Analise os itens a seguir 
e marque a opção correta: 

a) Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública 
negar publicidade aos atos oficiais. 

b) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar 
anu¬lação, cassação ou suspensão de 
ato adminis¬trativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da 
legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão. 

c) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anu¬lação, 
cassação ou suspensão de ato adminis 
trativo que beneficie o interessado, 
excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. 

d) Os processos administrativos de que 
resultem sanções poderão ser revistos 
no prazo de 05 (cinco) anos, a pedido 
ou de ofício, quando surgirem fatos 
novos, podendo da revisão resultar 
agravamento da sanção. 

e) A Administração pode, a critério de 
sua conveniência e discricionariedade, 
deixar de emitir explicitamente decisão 
nas reclamações, em matéria de sua 
competência. 

28. ESAF – 2006 – MTE – Auditor Fiscal do 
Trabalho – Sobre o processo administrativo 
regulado pela Lei n. 9.784, de 29.1.1999, é 
correto afirmar que: 

I – a Administração não pode recusar o 
recebimento de documento apresentado 
pelo interessado, salvo se motivar a recusa. 

II – a Administração deve dar regular 
andamento ao processo, sem prejuízo da 
atuação do interessado. 

III – o prazo para que a Administração profira 
a decisão é de trinta dias, prorrogável, 
motivadamente, por igual período, 
contados da data do ingresso do pedido, na 
repartição competente. 

IV – o fato de a autoridade ter interesse 
direto ou indireto na matéria a torna 
suspeita, mas não impedida, para atuar no 
processo respectivo. 

V – é vedada a imposição de obrigações 
ou restrições em medida superior ao 
estritamente necessário para atendimento 
do interesse público. 

Estão corretas:

a) as afirmativas I, II, III, IV e V. 
b) apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
c) apenas as afirmativas III, IV e V. 
d) apenas as afirmativas I, II e V. 
e) apenas as afirmativas II, III e IV. 
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29. ESAF – 2006 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho – Conforme a legislação federal sobre o processo 
administrativo (Lei n. 9.784/99), as sanções a serem aplicadas pela autoridade competente: 

a) terão sempre natureza pecuniária. 
b) podem consistir em obrigação de fazer ou de não fazer. 
c) serão precedidas, se for o caso, pelo direito de defesa. 
d) serão, sempre, obrigações de fazer. 
e) podem ter, excepcionalmente, natureza de privação de liberdade. 

30. ESAF – 2006 – SUSEP – Analista Técnico – Controle e Fiscalização – A Administração Pública 
pode e/ou deve anular os seus próprios atos, eivados de vícios que os tornem ilegais, desde 
que: 

a) não operada decadência
b) não opere retroativamente.
c) preservado o direito adquirido
d) preservados os efeitos produzidos.
e) não operada a decadência, nem opere a anulação, retroativamente, para atingir os efeitos 

que o ato ilegal produziu. 

11. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: LEI Nº 8.429, DE 2/6/1992. 

O dever de punição dos atos de improbidade administrativa tem fundamento constitucional no 
art. 37, §4º, da CF/88, senão vejamos:

Art. 37, § 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão 
dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível.

Consequentemente, a condenação por improbidade administrativa poderá implicar em 
suspensão dos direitos políticos por força do art. 15, inc. IV, da Carta Maior.

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará 
nos casos de:

V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Gabarito: 1. D 2. E 3. A 4. D 5. E 6. B 7. B 8. E 9. A 10. D 11. A 12. B 13. C 14. C 15. B 16. D 
 17.C 18. A 19. A 20. C 21. E 22. D 23. E 24. D 25. E 26. D 27. A 28. D 29. B 30. A
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.

Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 
fundacional e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Os atos de improbidade praticados por qualquer AGENTE PÚBLICO, servidor ou não, contra 
a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 
por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.

Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade 
praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal 
ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos. 

Dica: Entidades ou Bens protegidos pela Lei:

 • administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, 

 • Empresa incorporada ao patrimônio público ou de 
 • Entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra 

com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual
 • contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo, 

fiscal ou creditício, de órgão público,
 • bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, 
nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos.

Art. 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior.

Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público (terceiro particular), induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
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Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos.

Dica: Cade o princípio da eficiência? R: esta lei é de 1992 e o princípio da eficiência foi 
introduzido somente em 1998, com a EC nº 19 na CF/88.

Art. 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente 
ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

Art. 6º No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os 
bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio.

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público OU ensejar 
enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar 
ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que 
assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do 
enriquecimento ilícito.

Art. 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança.

CAPÍTULO II
DOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

QUADRO SISTEMÁTICO SOBRE OS ATOS DE IMPROBIDADE

Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao 
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá 
a autoridade administrativa responsável pelo inquérito 
representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade 
dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o 
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o 
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo 
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 8º O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta lei até o limite do valor da herança.

Art. 6º No caso de enrique-
cimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro 
beneficiário os bens ou valo-
res acrescidos ao seu patri-
mônio.

Art. 5º Ocorrendo lesão ao 
patrimônio público por ação 
ou omissão, dolosa ou culpo-
sa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarci-
mento do dano.
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Seção I
Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que 
Importam Enriquecimento 

Ilícito

Seção II
Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Causam 
Prejuízo ao Erário

Seção III
Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que 
Atentam Contra os 

Princípios da Administração 
Pública

Art. 9º Constitui ato de im-
probidade administrativa im-
portando enriquecimento ilí-
cito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial inde-
vida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, em-
prego ou atividade nas enti-
dades mencionadas no art. 
1º desta lei, e notadamente:

I – receber, para si ou 
para outrem, dinheiro, 
bem móvel ou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou 
indireta, a título de 
comissão, percentagem, 
gratificação ou presente 
de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou 
amparado por ação ou 
omissão decorrente das 
atribuições do agente 
público;

II – perceber vantagem 
econômica, direta ou 
indireta, para facilitar 
a aquisição, permuta 
ou locação de bem 
móvel ou imóvel, ou a 
contratação de serviços 
pelas entidades referidas 
no art. 1º por preço 
superior ao valor de 
mercado;

III – perceber vantagem 
econômica, direta ou 
indireta, para facilitar

Art. 10. Constitui ato de im-
probidade administrativa 
que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, 
dolosa ou culposa, que ense-
je perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamen-
to ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades re-
feridas no art. 1º desta lei, e 
notadamente:

I – facilitar ou concorrer 
por qualquer forma para 
a incorporação ao patri-
mônio particular, de pes-
soa física ou jurídica, de 
bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do 
acervo patrimonial das 
entidades mencionadas 
no art. 1º desta lei;

II – permitir ou concorrer 
para que pessoa física ou 
jurídica privada utilize 
bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do 
acervo patrimonial das 
entidades mencionadas 
no art. 1º desta lei, sem 
a observância das forma-
lidades legais ou regu-
lamentares aplicáveis à 
espécie;

III – doar à pessoa física 
ou jurídica bem como ao 
ente despersonalizado, 
ainda que de fins edu-
cativos ou assistências, 
bens, rendas, verbas

Art. 11. Constitui ato de 
improbidade administrativa 
que atenta contra os 
princípios da administração 
pública qualquer ação 
ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, 
e lealdade às instituições, e 
notadamente:

I – praticar ato visando 
fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso 
daquele previsto, na re-
gra de competência;
II – retardar ou deixar de 
praticar, indevidamente, 
ato de ofício;
III – revelar fato ou cir-
cunstância de que tem 
ciência em razão das 
atribuições e que deva 
permanecer em segredo;
IV – negar publicidade 
aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de 
concurso público;
VI – deixar de prestar 
contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir 
que chegue ao conheci-
mento de terceiro, antes 
da respectiva divulgação 
oficial, teor de medida 
política ou econômica 
capaz de afetar o preço 
de mercadoria, bem ou 
serviço.
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a alienação, permuta ou 
locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço 
por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou ser-
viço particular, veículos, má-
quinas, equipamentos ou 
material de qualquer natu-
reza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no 
art. 1° desta lei, bem como 
o trabalho de servidores pú-
blicos, empregados ou ter-
ceiros contratados por essas 
entidades;

V – receber vantagem eco-
nômica de qualquer nature-
za, direta ou indireta, para 
tolerar a exploração ou a 
prática de jogos de azar, de 
lenocínio, de narcotráfico, de 
contrabando, de usura ou de 
qualquer outra atividade ilí-
cita, ou aceitar promessa de 
tal vantagem;

VI – receber vantagem eco-
nômica de qualquer nature-
za, direta ou indireta, para 
fazer declaração falsa so-
bre medição ou avaliação 
em obras públicas ou qual-
quer outro serviço, ou sobre 
quantidade, peso, medida, 
qualidade ou característica 
de mercadorias ou bens for-
necidos a qualquer das enti-
dades mencionadas no art. 
1º desta lei;

ou valores do patrimônio de 
qualquer das entidades men-
cionadas no art. 1º desta lei, 
sem observância das formali-
dades legais e regulamenta-
res aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a 
alienação, permuta ou lo-
cação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das 
entidades referidas no art. 1º 
desta lei, ou ainda a presta-
ção de serviço por parte de-
las, por preço inferior ao de 
mercado;

V – permitir ou facilitar a 
aquisição, permuta ou loca-
ção de bem ou serviço por 
preço superior ao de merca-
do;

VI – realizar operação finan-
ceira sem observância das 
normas legais e regulamen-
tares ou aceitar garantia in-
suficiente ou inidônea;

VII – conceder benefício ad-
ministrativo ou fiscal sem a 
observância das formalida-
des legais ou regulamentares 
aplicáveis à espécie;

VIII – frustrar a licitude de 
processo licitatório ou dis-
pensá-lo indevidamente;

IX – ordenar ou permitir a 
realização de despesas não 
autorizadas em lei ou regula-
mento;
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VII – adquirir, para si ou para 
outrem, no exercício de man-
dato, cargo, emprego ou fun-
ção pública, bens de qual-
quer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução 
do patrimônio ou à renda do 
agente público;

VIII – aceitar emprego, co-
missão ou exercer atividade 
de consultoria ou assessora-
mento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse 
suscetível de ser atingido ou 
amparado por ação ou omis-
são decorrente das atribui-
ções do agente público, du-
rante a atividade;

IX – perceber vantagem eco-
nômica para intermediar a 
liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer 
natureza;

X – receber vantagem eco-
nômica de qualquer nature-
za, direta ou indiretamente, 
para omitir ato de ofício, pro-
vidência ou declaração a que 
esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer 
forma, ao seu patrimônio 
bens, rendas, verbas ou va-
lores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1° desta 
lei;

X – agir negligentemente na 
arrecadação de tributo ou 
renda, bem como no que diz 
respeito à conservação do 
patrimônio público;

XI – liberar verba pública 
sem a estrita observância das 
normas pertinentes ou influir 
de qualquer forma para a sua 
aplicação irregular;

XII – permitir, facilitar ou 
concorrer para que terceiro 
se enriqueça ilicitamente;

XIII – permitir que se utili-
ze, em obra ou serviço par-
ticular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material 
de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição 
de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta 
lei, bem como o trabalho de 
servidor público, emprega-
dos ou terceiros contratados 
por essas entidades.

XIV – celebrar contrato ou 
outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de 
serviços públicos por meio 
da gestão associada sem ob-
servar as formalidades pre-
vistas na lei; 

XV – celebrar contrato de 
rateio de consórcio público 
sem suficiente e prévia do-
tação orçamentária, ou sem 
observar as formalidades 
previstas na lei.

XII – usar, em proveito pró-
prio, bens, rendas, verbas ou 
valores integrantes do acer-
vo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1° desta 
lei.
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PENAS Art. 12

I – na hipótese do art. 9 II – na hipótese do art. 10 III – na hipótese do art. 11

 • ressarcimento integral do 
dano, quando houver, 

 • ressarcimento integral do 
dano, 

 • ressarcimento integral do 
dano, se houver, 

 • perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio,

 • perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer 
esta circunstância,

 • perda da função pública,  • perda da função pública,  • perda da função pública,

 • suspensão dos direitos po-
líticos de 8 a 10 anos,

 • suspensão dos direitos po-
líticos de 5 a 8 anos,

 • suspensão dos direitos po-
líticos de 3 a 5 anos,

 • pagamento de multa civil 
de até 03 vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e

 • pagamento de multa civil 
de até 02 vezes o valor do 
dano e

 • pagamento de multa civil 
de até 100 vezes o valor 
da remuneração percebida 
pelo agente e

 • proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, dire-
ta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja só-
cio majoritário, pelo prazo 
de 10 anos;

 • proibição de contratar 
com o Poder Público ou 
receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou cre-
ditícios, direta ou indire-
tamente, ainda que por 
intermédio de pessoa ju-
rídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo 
de 05 anos;

 • proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, dire-
ta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja só-
cio majoritário, pelo prazo 
de 03 anos.

CAPÍTULO III
DAS PENAS

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação 
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão 
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dos direitos políticos de cinco a oito anos, 
pagamento de multa civil de até duas vezes 
o valor do dano e proibição de contratar 
com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento 
de multa civil de até cem vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente e 
proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas 
previstas nesta lei o juiz levará em conta a 
extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente.

CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens

Art. 13. A posse e o exercício de agente 
público ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem o 
seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada 
no serviço de pessoal competente. 

§ 1º A declaração compreenderá imóveis, 
móveis, semoventes, dinheiro, títulos, 
ações, e qualquer outra espécie de bens e 
valores patrimoniais, localizado no País ou 
no exterior, e, quando for o caso, abrangerá 
os bens e valores patrimoniais do cônjuge 
ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência 
econômica do declarante, excluídos apenas 
os objetos e utensílios de uso doméstico.

§ 2º A declaração de bens será anualmente 
atualizada e na data em que o agente 

público deixar o exercício do mandato, 
cargo, emprego ou função.

§ 3º Será punido com a pena de demissão, 
a bem do serviço público, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis, o agente público 
que se recusar a prestar declaração dos 
bens, dentro do prazo determinado, ou que 
a prestar falsa.

§ 4º O declarante, a seu critério, poderá 
entregar cópia da declaração anual de bens 
apresentada à Delegacia da Receita Federal 
na conformidade da legislação do Imposto 
sobre a Renda e proventos de qualquer 
natureza, com as necessárias atualizações, 
para suprir a exigência contida no caput e 
no § 2° deste artigo .

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DO PROCESSO 
JUDICIAL

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar 
à autoridade administrativa competente para 
que seja instaurada investigação destinada a 
apurar a prática de ato de improbidade.

§ 1º A representação, que será escrita ou 
reduzida a termo e assinada, conterá a qua-
lificação do representante, as informações 
sobre o fato e sua autoria e a indicação das 
provas de que tenha conhecimento.

§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a 
representação, em despacho fundamenta-
do, se esta não contiver as formalidades es-
tabelecidas no § 1º deste artigo. A rejeição 
não impede a representação ao Ministério 
Público, nos termos do art. 22 desta lei.

§ 3º Atendidos os requisitos da represen-
tação, a autoridade determinará a imedia-
ta apuração dos fatos que, em se tratando 
de servidores federais, será processada na 
forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990 (trata do 
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Processo Disciplinar) e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regu-
lamentos disciplinares.

Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou 
Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de 
improbidade.

Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a 
requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério 
Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do 
sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao 
patrimônio público.

§ 1º O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do 
Código de Processo Civil. (forma de Medida Cautelar)

Dica: CPC – Do Sequestro

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro:

I – de bens móveis, semoventes ou imóveis, quando Ihes for disputada a 
propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações;

II – dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de 
condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar;

III – dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, 
se o cônjuge os estiver dilapidando;

IV – nos demais casos expressos em lei.

Art. 823. Aplica-se ao sequestro, no que couber, o que este Código estatui acerca do 
arresto.

Art. 824. Incumbe ao juiz nomear o depositário dos bens sequestrados. A escolha 
poderá, todavia, recair:

I – em pessoa indicada, de comum acordo, pelas partes;

II – em uma das partes, desde que ofereça maiores garantias e preste caução 
idônea.

Art. 825. A entrega dos bens ao depositário far-se-á logo depois que este assinar o 
compromisso.

Parágrafo único. Se houver resistência, o depositário solicitará ao juiz a requisição de 
força policial.
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 § 2º Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas 
bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos 
tratados internacionais.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar.

Dica: Medida Cautelar no Código de Processo Civil

Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data 
da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento 
preparatório.

§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação (TAC) nas ações de que trata o caput.

§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação 
do ressarcimento do patrimônio público.

§ 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que 
couber, o disposto no § 3º do art. 6º da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. 

Dica: Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965. – Regula a ação popular.

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que 
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, 
por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do 
mesmo.

§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja 
objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar 
ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do 
respectivo representante legal ou dirigente.

§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, 
como fiscal da lei, sob pena de nulidade.

§ 5º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. 

§ 6º A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes 
da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade 
de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as 
disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. 
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Dica: CPC – Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual

Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou 
interveniente.

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

II – alterar a verdade dos fatos; 

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo; 

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; 

Vl – provocar incidentes manifestamente infundados. 

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-
fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a 
parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas 
as despesas que efetuou. 

§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um 
na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que 
se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não 
superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por 
arbitramento.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do 
requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos 
e justificações, dentro do prazo de 15 dias. 

§ 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará 
a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da 
inadequação da via eleita. 

§ 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. 

§ 10. Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento (A.I.). 

§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz 
extinguirá o processo sem julgamento do mérito. 

§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta Lei o 
disposto no art. 221, caput e § 1º, do Código de Processo Penal. 
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Dica: CPP – Art. 221. O Presidente e o Vice-Presidente da República, os senadores e 
deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de Estados e Territórios, 
os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos Municípios, os 
deputados às Assembléias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os 
ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, 
bem como os do Tribunal Marítimo serão inquiridos em local, dia e hora previamente 
ajustados entre eles e o juiz. 

§ 1º O Presidente e o Vice-Presidente da República, os presidentes do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar 
pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas 
pelas partes e deferidas pelo juiz, Ihes serão transmitidas por ofício.

Art. 18. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos 
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em 
favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.

CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais

Art. 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.

Pena: detenção de seis a dez meses e multa.

Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado 
pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado.

Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito 
em julgado da sentença condenatória.

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento; 

II – da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas.

Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento 
de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no 
art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
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CAPÍTULO VII
Da Prescrição

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I – até 05 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão (CC) ou de 
função de confiança (FC);

II – dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis 
com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

Dica: Lei 8.112/90. Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 

I – em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão; 

II – em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III – em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência. 

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 
conhecido.

VEJA COMO ESSE ASSUNTO FOI COBRADO EM PROVA PELA ESAF:

1. ESAF – 2014 – MTur – Todos os Cargos – No que concerne à interpretação de disposições 
constitucionais e legais que tratam de improbidade administrativa, assinale a opção correta.

a) Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as sanções previstas 
pela Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente, para alcançar 
fatos anteriores à sua vigência. 

b) Consoante mandamento constitucional, os atos de improbidade administrativa importarão 
a cassação dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 
e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 
penal cabível. 

c) Conforme disposição contida na Lei de Improbidade Administrativa, reputa-se 
agente público, para os efeitos da aludida norma, todo aquele que exerce, ainda que 
transitoriamente, mas apenas de forma remunerada, mandato, cargo, emprego ou função 
nas entidades públicas mencionadas na referida lei. 

d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente 
não está sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa. 

e) A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa independe da 
aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou 
Conselho de Contas. 
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2. ESAF – 2013 – MF – Todos os Cargos – 
Quanto à improbidade administrativa, é 
correto afirmar: 

a) o ato de improbidade, em si, constitui 
crime cuja sanção consiste em perda da 
função pública e suspensão dos direitos 
políticos pelo prazo de 8 anos. 

b) para a Lei de Improbidade 
Administrativa enquadra-se como 
sujeito ativo os servidores públicos que 
mantenham vínculo empregatício. 

c) ato que cause lesão ao erário, por 
meio de ação culposa, não constitui 
ato de improbidade administrativa, 
por ausência de vontade direcionada 
intencionalmente para esta finalidade. 

d) na ação de improbidade, eventual 
indenização reverterá em benefício da 
pessoa jurídica prejudicada. 

e) a todo servidor que se reconhecer a 
prática de ato de improbidade, também 
lhe será imposta a obrigação de 
ressarcir valores pecuniários ao erário 
público. 

3. ESAF – 2013 – MF – Analista de Finanças 
e Controle – Determinado reitor de uma 
Universidade Federal laborou na assinatura 
de contrato que posteriormente foi 
considerado pelo Ministério Público Federal 
como o início de um esquema delituoso. 

Em ação judicial específica, foi deferida 
a indisponibilidade dos bens do referido 
reitor. 

Acerca do caso concreto acima narrado, 
e tendo em mente a jurisprudência do STJ 
a respeito do tema, analise as assertivas 
abaixo classificando-as como verdadeiras 
(V) ou falsas (F). Ao final, assinale a opção 
que contenha a sequência correta. 

( ) A medida constritiva de 
indisponibilidade de bens pela Lei n. 
8.429/92 deve observar, no mínimo, a data 
de vigência da referida Lei. 

( ) A decretação de indisponibilidade de 
bens em decorrência da apuração de atos 
de improbidade administrativa deve limitar-
se aos bens necessários ao ressarcimento 
integral do dano, somente sendo 
passíveis de constrição os bens adquiridos 
posteriormente ao fato ímprobo. 

( ) A possibilidade de indisponibilidade 
de bens está condicionada à prévia 
manifestação dos réus. 

( ) A natureza jurídica da indisponibilidade 
de bens prevista na Lei de Improbidade 
Administrativa é manifestamente 
acautelatória, pois visa assegurar o 
resultado prático de eventual ressarcimento 
ao erário causado pelo ato ímprobo.

a) F, F, V, V
b) V, V, F, V
c) F, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, F, V

4. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo 
– e Analista em Infraestrutura de Transportes 
– Determinado policial rodoviário federal 
foi demitido do cargo por infringência aos 
art. 117, IX e 132, IV e XI da Lei n. 8.112/90, 
e ao art. 11, I da Lei n. 8.429/92.

O processo administrativo disciplinar 
que resultou na demissão foi instaurado 
para apurar fatos referentes às possíveis 
infrações disciplinares cometidas pelo então 
servidor no serviço do dia 12/01/2003, em 
um posto da Polícia Rodoviária Federal em 
Santa Catarina.

O processo disciplinar foi instaurado 
pelo chefe da Divisão de Corregedoria do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
– DPRF por portaria, em 25/08/2004, 
que designou para compor a comissão 
processante um policial rodoviário federal 
lotado em Mato Grosso, na qualidade de 
presidente e dois outros policiais rodoviários 
federais lotados em Santa Catarina-SC.
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Sem concluir a apuração, a primeira 
comissão processante apresentou um 
relatório parcial e indicou que os trabalhos 
seriam temporariamente paralisados 
em razão da ausência de disponibilidade 
orçamentária.

Em 24/01/2007 o Superintendente Regional 
de SC editou nova portaria que determinava 
a retomada das investigações, tendo 
designado novos membros para a comissão 
processante. Essa Portaria, contudo, foi 
revogada em 30/01/2007 por ato do próprio 
Superintendente.

Em 5/03/2007 o Corregedor-Geral 
substituto do DPRF expediu nova portaria 
designando três policiais lotados no 
Rio Grande do Sul-RS para integrarem 
a comissão instaurada no âmbito da 
Superintendência de SC.

O processo foi, portanto, retomado em 
09/03/2007.

Foram convalidados todos os atos 
praticados pelas comissões anteriores.

A então comissão, dando por concluída a 
instrução, exarou despacho de instrução e 
indiciamento do Policial Rodoviário Federal 
investigado.

Posteriormente, após a apresentação da 
defesa, elaboraram relatório final, no qual 
sugeriram a aplicação da penalidade de 
demissão ao acusado.

Levando-se em consideração o caso 
concreto acima narrado, bem como a 
jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, fonte do direito administrativo, 
avalie as assertivas abaixo, classificando-as 
como falsas ou verdadeiras.

Ao final, assinale a opção correta.

( ) O princípio do juiz natural foi maculado 
quando a autoridade instauradora do 
processo administrativo disciplinar 
designou três comissões diferentes em três 
portarias distintas para, ao final, designar 

membros lotados em unidade distinta do 
indiciado.

( ) A substituição dos membros da 
comissão processante não é vedada pela 
Lei n. 8.112/90, providência que pode 
ser levada a efeito desde que os novos 
membros preencham os requisitos legais 
estabelecidos.

( ) Não há nulidade sem demonstração do 
efetivo prejuízo à defesa.

( ) A Lei n. 8.112/90 contém proibição de 
que a comissão disciplinar seja composta 
por servidores lotados em unidade da 
federação diversa daquela em que atuava o 
servidor investigado. 

a) F, V, V, F
b) F, F, V, F
c) F, F, V, V
d) V, F, V, F
e) F, V, V, V

5. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – Segundo a Lei 
n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que trata 
dos atos de improbidade administrativa, é 
correto afirmar que: 
a) somente servidor público pode ser 

sujeito ativo de ato de improbidade 
administrativa.

b) o integral ressarcimento do dano 
causado ao patrimônio público somente 
se dá se o agente tiver agido com dolo.

c) no caso de enriquecimento ilícito, o 
agente público beneficiário somente 
perderá os bens adquiridos até o limite 
do valor do dano causado ao patrimônio 
público.

d) o sucessor daquele que causar lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está sujeito às cominações 
da referida Lei até o limite do valor da 
herança.

e) a referida Lei apresenta rol taxativo de 
condutas que importam o cometimento 
de atos de improbidade administrativa.
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6. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças e Controle – A aplicação de sanções previstas na Lei 
nº 8.429/92, que dispõe sobre atos de improbidade administrativa, 

a) depende de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
b) depende da rejeição das contas respectivas pelo Tribunal de Contas. 
c) no que se refere a perda da função pública, depende do trânsito em julgado da condenação. 
d) no que se refere a suspensão dos diretos políticos, independe do trânsito em julgado da 

condenação. 
e) fica prejudicada, se as contas respectivas forem aprovadas pelo Tribunal de Contas. 

7. ESAF – 2012 – MDIC – Analista de Comércio Exterior – Correlacione as colunas I e II para ao final 
assinalar a opção que apresente a sequência correta para a coluna II.

I II

(1)

Perceber vantagens 
econômica para inter-
mediar a liberação ou 
aplicação de verba pú-
blica de qualquer natu-
reza.

(  )

Ações e omissões dolosas ou culposas 
que lesionem o patrimônio público 
quando da aplicação das regras de 
gestão dos recursos, bens e direitos 
que o integram.

(2)

Frustrar a licitude de 
processo licitatório ou 
dispensá-lo indevida-
mente.

(  )

Recebimento doloso de vantagem 
indevida que não decorra da 
contraprestação legal pelos serviços 
prestados

(3)

Negar publicidade aos 
atos oficiais.

(  )

Conduta dolosa de agente que, sem 
enriquecer ilicitamente ou causar 
dano ao patrimônio público, atua 
com comprovada inobservância dos 
princípios regentes da atividade estatal

a) 1, 2, 3 
b) 2, 1, 3 
c) 1, 3, 2 
d) 3, 2, 1 
e) 2, 3, 1 

8. ESAF – 2010 – CVM – Analista – Recursos Humanos – O servidor que pratica ato de improbidade 
administrativa, segundo o texto constitucional, não está sujeito à(ao):

a) ação penal cabível. 
b) cassação dos direitos políticos. 
c) perda da função pública. 
d) indisponibilidade dos bens. 
e) ressarcimento ao Erário. 
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9. ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas 
– Analise as assertivas abaixo relativas à 
improbidade administrativa, nos termos da 
Lei n. 8.429/92, assinalando a correta.

a) O Ministério Público não é parte 
legítima para promover ação civil 
pública visando o ressarcimento do 
dano ao erário público. 

b) Uma sanção prevista na Lei n. 8.429/92 
é a multa civil. 

c) Será punido com a pena de suspensão 
o agente público que se recusa a 
prestar declaração dos bens, dentro do 
prazo determinado, ou que a prestar 
falsamente. 

d) A ação de improbidade terá o rito 
sumário. 

e) Não é possível o pedido de sequestro 
dos bens do agente público. 

10. ESAF – 2009 – Receita Federal – Auditor 
Fiscal da Receita Federal – Quanto 
à disciplina da Lei de Improbidade 
Administrativa – Lei n. 8.429, de 2 de junho 
de 1992, é incorreto afirmar: 

a) considera-se agente público todo aquele 
que exerce, ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por eleição, 
nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou 
vínculo, mandato, cargo, emprego ou 
função nas entidades mencionadas no 
art. 1 o da Lei. 

b) aplicam-se também as disposições da 
Lei de Improbidade Administrativa, 
no que couber, àquele que, mesmo 
não sendo agente público, induza 
ou concorra para a prática do ato de 
improbidade ou dele se beneficie sob 
qualquer forma direta ou indireta. 

c) o Supremo Tribunal Federal excluiu 
da sujeição à Lei de Improbidade 
Administrativa os agentes políticos que 
estejam sujeitos ao regime de crime de 
responsabilidade. 

d) ocorrendo lesão ao patrimônio 
público por ação ou omissão, dolosa 
ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do 
dano e, no caso de enriquecimento 
ilícito, perderá o agente público ou 
terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

e) tratando-se de penalidades 
personalíssimas, em nenhuma 
hipótese, poderá o sucessor ser 
alcançado por sanções previstas na Lei 
de Improbidade Administrativa. 

11. ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Governamental 
– A Constituição da República 
previu consequências graves para os 
administradores que praticam atos de 
improbidade administrativa. Assinale, 
entre as opções abaixo, aquela que não se 
coaduna com as consequências pela prática 
dos atos de improbidade administrativa. 

a) Suspensão dos direitos políticos 
b) Indisponibilidade dos bens. 
c) A perda da nacionalidade. 
d) Ressarcimento ao erário. 
e) Perda da função pública. 

12. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– O dirigente de um órgão público 
sediado em Brasília e os servidores 
responsáveis pelas licitações e compras 
desse órgão compareceram a um evento 
de demonstração de um novo produto de 
informática que estava sendo lançado no 
mercado e que poderia interessar ao órgão 
adquiri-lo. O evento ocorreu em um hotel 
resort situado no Nordeste e as despesas 
de transporte, hospedagem e alimentação 
desses agentes públicos foram custeadas 
pela empresa fornecedora do produto 
porque o órgão público não dispunha de 
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verba para tanto. Esse tipo de conduta dos 
agentes públicos: 

a) configura ato de improbidade 
administrativa que importa 
enriquecimento ilícito no exercício da 
função. 

b) configura ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao 
erário. 

c) configura ato de improbidade 
administrativa somente na hipótese 
de o produto vir a ser adquirido pelo 
órgão, por preço superior ao de 
mercado. 

d) não configura ato de improbidade 
administrativa porque agiram no 
interesse do órgão e não no interesse 
pessoal deles. 

e) é lícita porque o órgão não dispunha 
de verba para pagar as diárias que 
são devidas nos deslocamentos no 
interesse do serviço. 

13. ESAF – 2007 – PGFN – Procurador da 
Fazenda Nacional – Analise os itens a seguir 
e marque a opção correta 

a) Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os 
princípios da Administração Pública 
negar publicidade aos atos oficiais. 

b) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se 
o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar 
anu¬lação, cassação ou suspensão de 
ato adminis¬trativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da 
legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão. 

c) Nos processos perante o Tribunal 
de Contas da União asseguram-se o 
contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anu¬ lação, 
cassação ou suspensão de ato adminis¬ 
trativo que beneficie o interessado, 
excetuada a apreciação da legalidade 

do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. 

d) Os processos administrativos de que 
resultem sanções poderão ser revistos 
no prazo de 05 (cinco) anos, a pedido 
ou de ofício, quando surgirem fatos 
novos, podendo da revisão resultar 
agravamento da sanção. 

e) A Administração pode, a critério de 
sua conveniência e discricionariedade, 
deixar de emitir explicitamente decisão 
nas reclamações, em matéria de sua 
competência. 

14. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Configura ato de improbidade 
administrativa no exercício da função 
pública: 

I – o servidor adquirir bens cujo montante 
seja incompatível com a sua renda se não 
conseguir comprovar a origem lícita dos 
mesmos. 

II – o funcionário do Ministério da Saúde 
que, fora do horário normal de expediente, 
presta serviços de informática a uma 
empresa que não é fornecedora de bens ou 
serviços para esse Ministério. 

III – o servidor do setor de fiscalização de 
uma agência reguladora que, nos períodos 
de férias, presta consultoria para empresa 
da área de regulação dessa agência. 

IV – o servidor que, por negligência, atesta a 
realização de serviço que não foi realizado. 

V – o chefe do setor de compras que recebe 
passagem aérea e estadia em hotel, pagas 
por um fornecedor interessado em fazer 
demonstração de novos produtos. 

Estão corretas

a) as afirmativas I, II, III, IV e V. 
b) apenas as afirmativas II, IV e V. 
c) apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
d) apenas as afirmativas I, IV e V. 
e) apenas as afirmativas I, III e V. 
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15. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle -Sobre a Lei da Improbidade 
Administrativa é correto afirmar: 

I – As sanções nela previstas aplicam-se, 
também, àquele que, mesmo não sendo 
agente público, induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade. 

II – A indisponibilidade dos bens, para fins 
de garantir o ressarcimento do dano, pode 
ser requerida antes de transitar em julgado 
a sentença condenatória. 

III – Reputa-se agente público a pessoa que 
exercer um cargo público, ainda que sem 
remuneração. 

IV – O Ministério Público deve ser 
informado da existência de procedimento 
administrativo instaurado para apurar 
a prática de ato de improbidade, antes 
mesmo da sua conclusão. 

V – Havendo fundados indícios de 
enriquecimento ilícito, pode ser requerido 
o sequestro dos bens do beneficiário, 
antes mesmo de concluído o procedimento 
administrativo. 

Estão corretas:

a) apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
b) as afirmativas I, II, III, IV e V. 
c) apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
d) apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
e) apenas as afirmativas I, II, III e V. 

16. ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – As sanções previstas na Lei da 
Improbidade Administrativa: 

I – Dependem, para aplicação, da efetiva 
ocorrência de dano ao patrimônio público. 

II – Não se aplicam, se as contas do 
responsável tiverem sido aprovadas pelo 
Tribunal de Contas. 

III – Prescrevem em cinco anos, contados da 
data da prática do ato, nos casos de agente 
público que não seja titular de cargo ou 
emprego efetivo. 

IV – Prescrevem em cinco anos, contados 
da data da prática do ato, em qualquer 
hipótese. 

V – Podem ser graduadas pelo juiz, em 
face da extensão do dano ou do proveito 
patrimonial obtido pelo agente. 

Assinale a opção correta.

a) Apenas a afirmativa V está correta. 
b) Todas as afirmativas estão erradas. 
c) Estão corretas apenas as afirmativas III, 

IV e V. 
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e 

V. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

17. ESAF – 2005 – TRT – 7ª Região (CE) – Juiz 
do Trabalho – A improbidade administrativa 
é objeto da Lei nº 8.429/92. Assinale, nesse 
contexto, a afirmativa falsa. 

a) Para os efeitos da Lei nº 8.429/92, 
reputa-se agente público todo aquele 
que exerce função em entidade privada 
que receba subvenção do Poder 
Público, correspondente a pelo menos 
50% de seu patrimônio. 

b) No caso de enriquecimento ilícito, 
perderá o agente público ou o terceiro 
beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

c) O sucessor daquele que causar 
lesão ao patrimônio público ou se 
enriquecer ilicitamente está sujeito ao 
ressarcimento do dano, até o limite do 
valor da herança. 

d) Ocorrendo lesão ao patrimônio público 
por ação ou omissão, do agente 
ou de terceiro, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano. 

e) Incorre em improbidade administrativa 
a pessoa que mesmo não sendo 
agente público induza ou concorra 
para a prática do ato danoso ou dele se 
beneficie. 
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18. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Área – A sentença decorrente 
de ato de improbidade administrativa que 
julgar procedente ação civil de reparação de 
dano ou decretar a perda dos bens havidos 
ilicitamente determinará o pagamento ou a 
reversão dos bens, conforme o caso, a favor 

a) da pessoa jurídica prejudicada pelo 
ilícito. 

b) do Ministério Público que atuou na 
ação. 

c) de fundo especialmente constituído 
para esta finalidade. 

d) de qualquer pessoa jurídica de fins 
filantrópicos designada pelo Juiz. 

e) do autor da ação, quando pessoa física. 

19. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Assinale, no rol abaixo, a 
conduta considerada como improbidade 
administrativa que está sujeita a pena mais 
branda do que as demais. 

a) Frustrar a licitude de processo 
licitatório. 

b) Permitir, facilitar ou concorrer para que 
terceiro se enriqueça ilicitamente. 

c) Permitir ou facilitar a aquisição, 
permuta ou locação de bem ou serviço 
por preço superior ao do mercado. 

d) Frustrar a licitude de concurso público. 
e) Ordenar ou permitir a realização de 

despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento. 

20. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – A representação por ato de 
improbidade, previsto na Lei nº 8.429/92, 
contra agente público, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente, 

a) além de constituir crime, sujeita o 
denunciante a indenizar o denunciado 
por danos materiais e morais. 

b) sujeita-o, apenas, a responder por 
danos morais. 

c) sujeita-o, apenas, a responder por 
denunciação caluniosa. 

d) não acarreta ônus ou responsabilidade 
ao denunciante. 

e) acarreta a perda dos direitos políticos 
do denunciante. 

21. ESAF – 2004 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – De acordo com disposição 
contida na Lei nº 8.429/92, que dispõe 
sobre atos de improbidade administrativa, 
qualquer pessoa poderá representar à 
autoridade competente, para que seja 
instaurada investigação destinada a apurar 
sua prática, sendo:

a) assegurado o anonimato do 
denunciante. 

b) preservada a identidade do 
denunciante. 

c) a representação escrita e assinada, com 
qualificação do representante. 

d) facultado ao representante qualificar-
se. 

e) facultado ao representante usar 
pseudônimo. 

Gabarito: 1. E 2. D 3. E 4. A 5. D 6. C 7. B 8. B 9. B 10. E 11. C 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 
 17. A 18. A 19. D 20. A 21. C
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12. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO MEDIANTE CONVÊNIOS E 
CONTRATOS DE REPASSE (TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS): DECRETO Nº 
6.170, DE 25/7/2007, E ALTERAÇÕES. 

DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007.

Dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante 
convênios e contratos de repasse, e dá outras 
providências.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, 
contratos de repasse e termos de execução 
descentralizada celebrados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal com 
órgãos ou entidades públicas ou privadas sem 
fins lucrativos, para a execução de programas, 
projetos e atividades que envolvam a 
transferência de recursos ou a descentralização 
de créditos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União. 

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, 
considera-se:

I – convênio – acordo, ajuste ou qualquer 
outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de 
dotações consignadas nos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União e 
tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, 
direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou 
entidade da administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou indireta, 
ou ainda, entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando a execução de programa 
de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de 
bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação;

II – contrato de repasse – instrumento 
administrativo, de interesse recíproco, por 

meio do qual a transferência dos recursos 
financeiros se processa por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público 
federal, que atua como mandatário da 
União.  

III – termo de execução descentralizada – 
instrumento por meio do qual é ajustada a 
descentralização de crédito entre órgãos e/
ou entidades integrantes dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União, 
para execução de ações de interesse da 
unidade orçamentária descentralizadora e 
consecução do objeto previsto no programa 
de trabalho, respeitada fielmente a 
classificação funcional programática. 

IV – concedente – órgão da administração 
pública federal direta ou indireta, 
responsável pela transferência dos recursos 
financeiros ou pela descentralização dos 
créditos orçamentários destinados à 
execução do objeto do convênio;

V – contratante – órgão ou entidade da 
administração pública direta e indireta 
da União que pactua a execução de 
programa, projeto, atividade ou evento, por 
intermédio de instituição financeira federal 
(mandatária) mediante a celebração de 
contrato de repasse; 

VI – convenente – órgão ou entidade da 
administração pública direta e indireta, de 
qualquer esfera de governo, bem como 
entidade privada sem fins lucrativos, com 
o qual a administração federal pactua a 
execução de programa, projeto/atividade 
ou evento mediante a celebração de 
convênio;

VII – contratado – órgão ou entidade da 
administração pública direta e indireta, de 
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qualquer esfera de governo, bem como 
entidade privada sem fins lucrativos, com 
a qual a administração federal pactua a 
execução de contrato de repasse; 

VIII – interveniente – órgão da administração 
pública direta e indireta de qualquer 
esfera de governo, ou entidade privada 
que participa do convênio para manifestar 
consentimento ou assumir obrigações em 
nome próprio;

IX – termo aditivo – instrumento que tenha 
por objetivo a modificação do convênio já 
celebrado, vedada a alteração do objeto 
aprovado;

X – objeto – o produto do convênio 
ou contrato de repasse, observados o 
programa de trabalho e as suas finalidades; 
e

XI – padronização – estabelecimento de 
critérios a serem seguidos nos convênios ou 
contratos de repasse com o mesmo objeto, 
definidos pelo concedente ou contratante, 
especialmente quanto às características do 
objeto e ao seu custo.   

XII – prestação de contas – procedimento 
de acompanhamento sistemático que 
conterá elementos que permitam verificar, 
sob os aspectos técnicos e financeiros, a 
execução integral do objeto dos convênios 
e dos contratos de repasse e o alcance dos 
resultados previstos.   (Redação dada pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)  

§ 2º A entidade contratante ou 
interveniente, bem como os seus agentes 
que fizerem parte do ciclo de transferência 
de recursos, são responsáveis, para todos 
os efeitos, pelos atos de acompanhamento 
que efetuar.

§ 3º Excepcionalmente, os órgãos e 
entidades federais poderão executar 
programas estaduais ou municipais, e os 
órgãos da administração direta, programas 
a cargo de entidade da administração 

indireta, sob regime de mútua cooperação 
mediante convênio.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS DE CELEBRAÇÃO, 

ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

Art. 2º É vedada a celebração de convênios e 
contratos de repasse:

I – com órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios cujo valor 
seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) ou, no caso de execução de obras e 
serviços de engenharia, exceto elaboração 
de projetos de engenharia, nos quais o valor 
da transferência da União seja inferior a 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais); 

II – com entidades privadas sem fins 
lucrativos que tenham como dirigente 
agente político de Poder ou do Ministério 
Público, dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública de qualquer esfera 
governamental, ou respectivo cônjuge 
ou companheiro, bem como parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau; e 

III – entre órgãos e entidades da 
administração pública federal, caso em que 
deverá ser observado o art. 1º, § 1º, inciso 
III; 

IV – com entidades privadas sem fins lucra-
tivos que não comprovem ter desenvolvido, 
durante os últimos três anos, atividades re-
ferentes à matéria objeto do convênio ou 
contrato de repasse; e 

V – com entidades privadas sem fins lucrati-
vos que tenham, em suas relações anterio-
res com a União, incorrido em pelo menos 
uma das seguintes condutas: 
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a) omissão no dever de prestar contas; 

b) descumprimento injustificado do objeto 
de convênios, contratos de repasse ou 
termos de parceria; 

c) desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos transferidos; 

d) ocorrência de dano ao Erário; ou 

e) prática de outros atos ilícitos na execução 
de convênios, contratos de repasse ou 
termos de parceria. 

Parágrafo único. Para fins de alcance do 
limite estabelecido no inciso I do caput, é 
permitido: 

I – consorciamento entre os órgãos e 
entidades da administração pública direta 
e indireta dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios; e

II – celebração de convênios ou contratos 
de repasse com objeto que englobe vários 
programas e ações federais a serem 
executados de forma descentralizada, 
devendo o objeto conter a descrição 
pormenorizada e objetiva de todas as 
atividades a serem realizadas com os 
recursos federais.

Art. 3º As entidades privadas sem fins 
lucrativos que pretendam celebrar convênio 
ou contrato de repasse com órgãos e entidades 
da administração pública federal deverão 
realizar cadastro prévio no Sistema de Gestão 
de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, 
conforme normas do órgão central do sistema. 

§ 1º O cadastramento de que trata o 
caput poderá ser realizado em qualquer 
órgão ou entidade concedente e permitirá 
a celebração de convênios ou contratos 
de repasse enquanto estiver válido o 
cadastramento.

§ 2º No cadastramento serão exigidos, pelo 
menos:

I – cópia do estatuto social atualizado da 
entidade;

II – relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF;

III – declaração do dirigente da entidade:

a) acerca da não existência de dívida com 
o Poder Público, bem como quanto à sua 
inscrição nos bancos de dados públicos e 
privados de proteção ao crédito; e

b) informando se os dirigentes relacionados 
no inciso II ocupam cargo ou emprego 
público na administração pública federal;

IV – prova de inscrição da entidade no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ;

V – prova de regularidade com as Fazendas 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal e 
com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, na forma da lei; e

VI – comprovante do exercício nos últimos 
três anos, pela entidade privada sem 
fins lucrativos, de atividades referentes à 
matéria objeto do convênio ou contrato de 
repasse que pretenda celebrar com órgãos e 
entidades da administração pública federal.

VII – declaração de que a entidade não 
consta de cadastros impeditivos de receber 
recursos públicos; e (Incluído pelo Decreto 
nº 8.244, de 2014)    

VIII – declaração de que a entidade não se 
enquadra como clube recreativo, associação 
de servidores ou congênere. (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)   

§ 3º Verificada falsidade ou incorreção 
de informação em qualquer documento 
apresentado, deve o convênio ou contrato de 
repasse ser imediatamente denunciado pelo 
concedente ou contratado.

§ 4º A realização do cadastro prévio no 
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 
de Repasse – SICONV, de que trata o caput, 
não será exigida até 1º de setembro de 
2008.   
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Art. 3º-A. O cadastramento da entidade privada 
sem fins lucrativos no SICONV, no que se refere 
à comprovação do requisito constante do inciso 
VI do § 2º do art. 3º, deverá ser aprovado pelo 
órgão ou entidade da administração pública 
federal responsável pela matéria objeto 
do convênio ou contrato de repasse que se 
pretenda celebrar.   

Art. 4º A celebração de convênio ou contrato 
de repasse com entidades privadas sem fins 
lucrativos será precedida de chamamento 
público a ser realizado pelo órgão ou entidade 
concedente, visando à seleção de projetos ou 
entidades que tornem mais eficaz o objeto do 
ajuste.   

§ 1º Deverá ser dada publicidade ao 
chamamento público, inclusive ao seu 
resultado, especialmente por intermédio 
da divulgação na primeira página do sítio 
oficial do órgão ou entidade concedente, 
bem como no Portal dos Convênios.  

§ 2º O Ministro de Estado ou o dirigente 
máximo da entidade da administração 
pública federal poderá, mediante decisão 
fundamentada, excepcionar a exigência 
prevista no caput nas seguintes situações: 

I – nos casos de emergência ou calamidade 
pública, quando caracterizada situação 
que demande a realização ou manutenção 
de convênio ou contrato de repasse pelo 
prazo máximo de cento e oitenta dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da 
ocorrência da emergência ou calamidade, 
vedada a prorrogação da vigência do 
instrumento; 

II – para a realização de programas de 
proteção a pessoas ameaçadas ou em 
situação que possa comprometer sua 
segurança; ou

III – nos casos em que o projeto, atividade 
ou serviço objeto do convênio ou contrato 
de repasse já seja realizado adequadamen-
te mediante parceria com a mesma entida-
de há pelo menos cinco anos e cujas res-
pectivas prestações de contas tenham sido 
devidamente aprovadas. 

Art. 5º O chamamento público deverá 
estabelecer critérios objetivos visando à 
aferição da qualificação técnica e capacidade 
operacional do convenente para a gestão do 
convênio.

Art. 6º Constitui cláusula necessária em 
qualquer convênio ou contrato de repasse 
celebrado pela União e suas entidades: 
(Redação dada pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

I – a indicação da forma pela qual a 
execução do objeto será acompanhada pelo 
concedente; e   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

II – a vedação para o convenente de 
estabelecer contrato ou convênio com 
entidades impedidas de receber recursos 
federais.   (Incluído pelo Decreto nº 8.244, 
de 2014)    

Parágrafo único. A forma de acompanha-
mento prevista no inciso I do caput deverá 
ser suficiente para garantir a plena execu-
ção física do objeto.   (Redação dada pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)

Art. 6º-A. Os convênios ou contratos de repasse 
com entidades privadas sem fins lucrativos 
deverão ser assinados pelo Ministro de Estado 
ou pelo dirigente máximo da entidade da 
administração pública federal concedente.

§ 1º O Ministro de Estado e o dirigente 
máximo da entidade da administração 
pública federal não poderão delegar a 
competência prevista no caput.   (Incluído 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 2º As autoridades de que trata o caput são 
responsáveis por:   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

I – decidir sobre a aprovação da prestação 
de contas; e   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

II – suspender ou cancelar o registro de 
inadimplência nos sistemas da administra-
ção pública federal. (Incluído pelo Decreto 
nº 8.244, de 2014)   
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§ 3º A competência prevista no § 2º poderá 
ser delegada a autoridades diretamente 
subordinadas àquelas a que se refere o § 
1º, vedada a subdelegação.   (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)    

Art. 7º A contrapartida do convenente poderá 
ser atendida por meio de recursos financeiros, 
de bens e serviços, desde que economicamente 
mensuráveis.   

§ 1º Quando financeira, a contrapartida 
deverá ser depositada na conta bancária 
específica do convênio em conformidade 
com os prazos estabelecidos no cronograma 
de desembolso, ou depositada nos cofres 
da União, na hipótese de o convênio ser 
executado por meio do Sistema Integrado 
de Administração Financeira – SIAFI.

§ 2º Quando atendida por meio de bens 
e serviços, constará do convênio cláusula 
que indique a forma de aferição da 
contrapartida.

Art. 8º A execução de programa de trabalho 
que objetive a realização de obra será feita por 
meio de contrato de repasse, salvo quando 
o concedente dispuser de estrutura para 
acompanhar a execução do convênio.

Parágrafo único. Caso a instituição ou 
agente financeiro público federal não 
detenha capacidade técnica necessária ao 
regular acompanhamento da aplicação dos 
recursos transferidos, figurará, no contrato 
de repasse, na qualidade de interveniente, 
outra instituição pública ou privada a quem 
caberá o mencionado acompanhamento.

Art. 9º No ato de celebração do convênio ou 
contrato de repasse, o concedente deverá 
empenhar o valor total a ser transferido no 
exercício e efetuar, no caso de convênio ou 
contrato de repasse com vigência plurianual, o 
registro no SIAFI, em conta contábil específica, 
dos valores programados para cada exercício 
subsequente.

Parágrafo único. O registro a que se refere 
o caput acarretará a obrigatoriedade de 

ser consignado crédito nos orçamentos 
seguintes para garantir a execução do 
convênio.

Art. 10. As transferências financeiras para 
órgãos públicos e entidades públicas e 
privadas, decorrentes da celebração de 
convênios e contratos de repasse, serão feitas 
exclusivamente por intermédio de instituição 
financeira oficial, federal ou estadual, que 
poderá atuar como mandatária da União para 
execução e fiscalização.   (Redação dada pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)    

§ 1º Os pagamentos à conta de recursos 
recebidos da União, previsto no caput, estão 
sujeitos à identificação do beneficiário final 
e à obrigatoriedade de depósito em sua 
conta bancária.

§ 2º Excepcionalmente, mediante mecanis-
mo que permita a identificação, pelo banco, 
do beneficiário do pagamento, poderão ser 
realizados pagamentos a beneficiários finais 
pessoas físicas que não possuam conta ban-
cária, observados os limites fixados na for-
ma do art. 18.

§ 3º Toda movimentação de recursos de que 
trata este artigo, por parte dos convenentes, 
executores e instituições financeiras 
autorizadas, será realizada observando-se 
os seguintes preceitos:

I – movimentação mediante conta bancária 
específica para cada instrumento de 
transferência (convênio ou contrato de 
repasse);

II – pagamentos realizados mediante cré-
dito na conta bancária de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços, fa-
cultada a dispensa deste procedimento, por 
ato da autoridade máxima do concedente 
ou contratante, devendo o convenente ou 
contratado identificar o destinatário da des-
pesa, por meio do registro dos dados no SI-
CONV; e  

III – transferência das informações men-
cionadas no inciso I ao SIAFI e ao Portal de 
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Convênios, em meio magnético, conforme 
normas expedidas na forma do art. 18.

§ 4º Os recursos de convênio, enquanto 
não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança de 
instituição financeira pública federal se a 
previsão de seu uso for igual ou superior 
a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da 
dívida pública, quando a utilização desses 
recursos verificar-se em prazos menores 
que um mês.

§ 5º As receitas financeiras auferidas na 
forma do § 4º serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do convênio e 
aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua 
finalidade, observado o parágrafo único do 
art. 12.

§ 6º A prestação de contas no âmbito 
dos convênios e contratos de repasse 
observará regras específicas de acordo 
com o montante de recursos públicos 
envolvidos, nos termos das disposições 
e procedimentos estabelecidos no ato 
conjunto de que trata o caput do art. 18.   
(Redação dada pelo Decreto nº 8.244, de 
2014)

§ 7º A prestação de contas inicia-se 
concomitantemente com a liberação da 
primeira parcela dos recursos financeiros 
que deverá ser registrada pelo concedente 
no SICONV.   (Redação dada pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

§ 8º O prazo para análise da prestação de 
contas e a manifestação conclusiva pelo 
concedente será de um ano, prorrogável 
no máximo por igual período, desde que 
devidamente justificado.   (Redação dada 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 9º Constatada irregularidade ou inadim-
plência na apresentação da prestação de 
contas e comprovação de resultados, a ad-
ministração pública poderá, a seu critério, 
conceder prazo de até 45 dias para a orga-

nização da sociedade civil sanar a irregula-
ridade ou cumprir a obrigação.   (Incluído 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 10. A análise da prestação de contas pelo 
concedente poderá resultar em:   (Incluído 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

I – aprovação; (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

II – aprovação com ressalvas, quando 
evidenciada impropriedade ou outra falta 
de natureza formal de que não resulte dano 
ao Erário; ou   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)    

III – rejeição com a determinação da 
imediata instauração de tomada de contas 
especial.   (Incluído pelo Decreto nº 8.244, 
de 2014)    

§ 11. A contagem do prazo de que trata o 
§ 8º inicia-se no dia da apresentação da 
prestação de contas. (Incluído pelo Decreto 
nº 8.244, de 2014)   

§ 12. Findo o prazo de que trata o § 8º, 
considerado o período de suspensão 
referido no § 9º, a ausência de decisão 
sobre a aprovação da prestação de contas 
pelo concedente poderá resultar no registro 
de restrição contábil do órgão ou entidade 
pública referente ao exercício em que 
ocorreu o fato.   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)    

Art. 11. Para efeito do disposto no art. 116 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a aquisição 
de produtos e a contratação de serviços com 
recursos da União transferidos a entidades 
privadas sem fins lucrativos deverão observar 
os princípios da impessoalidade, moralidade e 
economicidade, sendo necessária, no mínimo, 
a realização de cotação prévia de preços no 
mercado antes da celebração do contrato.

Art. 11-A. Nos convênios e contratos de repasse 
firmados com entidades privadas sem fins 
lucrativos, poderão ser realizadas despesas 
administrativas, com recursos transferidos pela 
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União, até o limite fixado pelo órgão público, 
desde que: (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 
2014)

I – estejam previstas no programa de 
trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 8.244, 
de 2014) 

II – não ultrapassem quinze por cento do 
valor do objeto; e (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)

III – sejam necessárias e proporcionais ao 
cumprimento do objeto. (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 1º Consideram-se despesas administrati-
vas as despesas com internet, transporte, 
aluguel, telefone, luz, água e outras simi-
lares. (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 
2014)   

§ 2º Quando a despesa administrativa 
for paga com recursos do convênio ou do 
contrato de repasse e de outras fontes, 
a entidade privada sem fins lucrativos 
deverá apresentar a memória de cálculo 
do rateio da despesa, vedada a duplicidade 
ou a sobreposição de fontes de recursos no 
custeio de uma mesma parcela da despesa. 
(Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

Art. 11-B. Nos convênios e contratos de 
repasse firmados com entidades privadas sem 
fins lucrativos, é permitida a remuneração 
da equipe dimensionada no programa de 
trabalho, inclusive de pessoal próprio da 
entidade, podendo contemplar despesas 
com pagamentos de tributos, FGTS, férias e 
décimo terceiro salário proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais, desde que 
tais valores: (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 
2014) 

I – correspondam às atividades previstas 
e aprovadas no programa de trabalho;    
(Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

II – correspondam à qualificação técnica 
para a execução da função a ser desempe-
nhada;   (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 
2014)

III – sejam compatíveis com o valor de 
mercado da região onde atua a entidade 
privada sem fins lucrativos; (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014) 

IV – observem, em seu valor bruto e 
individual, setenta por cento do limite 
estabelecido para a remuneração de 
servidores do Poder Executivo federal; e 
(Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

V – sejam proporcionais ao tempo de 
trabalho efetivamente dedicado ao 
convênio ou contrato de repasse. (Incluído 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014) 

§ 1º A seleção e contratação, pela entidade 
privada sem fins lucrativos, de equipe 
envolvida na execução do convênio ou 
contrato de repasse observará a realização 
de processo seletivo prévio, observadas a 
publicidade e a impessoalidade.(Incluído 
pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 2º A despesa com a equipe observará 
os limites percentuais máximos a serem 
estabelecidos no edital de chamamento 
público. (Incluído pelo Decreto nº 8.244, de 
2014) 

§ 3º A entidade privada sem fins lucrativos 
deverá dar ampla transparência aos valores 
pagos, de maneira individualizada, a título 
de remuneração de sua equipe de trabalho 
vinculada à execução do objeto do convênio 
ou contrato de repasse. (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014) 

§ 4º Não poderão ser contratadas com 
recursos do convênio ou contrato de 
repasse as pessoas naturais que tenham 
sido condenadas por crime: (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)   

I – contra a administração pública ou o 
patrimônio público (Incluído pelo Decreto 
nº 8.244, de 2014)

II – eleitorais, para os quais a lei comine 
pena privativa de liberdade; o (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)
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III – de lavagem ou ocultação de bens, 
direitos e valores.(Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014) 

§ 5º A inadimplência da entidade privada 
sem fins lucrativos em relação aos 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
não transfere à administração pública a 
responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do convênio 
ou contrato de repasse.    (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014) 

§ 6º Quando a despesa com a remuneração 
da equipe for paga proporcionalmente 
com recursos do convênio ou contrato 
de repasse, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar a memória 
de cálculo do rateio da despesa, vedada a 
duplicidade ou a sobreposição de fontes de 
recursos no custeio de uma mesma parcela 
da despesa.   (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014) 

Art. 12. O convênio poderá ser denunciado 
a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e 
auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente do acordo, 
não sendo admissível cláusula obrigatória 
de permanência ou sancionadora dos 
denunciantes.

Parágrafo único. Quando da conclusão, 
denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 
os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à entidade ou 
órgão repassador dos recursos, no prazo 
improrrogável de trinta dias do evento, 
sob pena da imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente 
do órgão ou entidade titular dos recursos.

Art. 12-A. A celebração de termo de execução 
descentralizada atenderá à execução da 
descrição da ação orçamentária prevista no 

programa de trabalho e poderá ter as seguintes 
finalidades: 

I – execução de programas, projetos e 
atividades de interesse recíproco, em 
regime de mútua colaboração; 

II – realização de atividades específicas pela 
unidade descentralizada em benefício da 
unidade descentralizadora dos recursos; 

III – execução de ações que se encontram 
organizadas em sistema e que são 
coordenadas e supervisionadas por um 
órgão central; ou 

IV – ressarcimento de despesas. 

§ 1º A celebração de termo de execução 
descentralizada nas hipóteses dos incisos 
I a III do caput configura delegação de 
competência para a unidade descentralizada 
promover a execução de programas, 
atividades ou ações previstas no orçamento 
da unidade descentralizadora. 

§ 2º Para os casos de ressarcimento de 
despesas entre órgãos ou entidades da 
administração pública federal, poderá ser 
dispensada a formalização de termo de 
execução descentralizada. 

Art. 12-B. O termo de execução descentralizada 
observará o disposto no Decreto nº 825, de 
28 de maio de 1993, e sua aplicação poderá 
ser disciplinada suplementarmente pelo ato 
conjunto previsto no art. 18. 

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE GESTÃO DE 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE 
REPASSE – SICONV E DO PORTAL DOS 

CONVÊNIOS

Art. 13. A celebração, a liberação de recursos, 
o acompanhamento da execução e a prestação 
de contas de convênios, contratos de repasse e 
termos de parceria serão registrados no SICONV, 
que será aberto ao público, via rede mundial de 
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computadores – Internet, por meio de página 
específica denominada Portal dos Convênios.

§ 1º Fica criada a Comissão Gestora do 
SICONV, que funcionará como órgão central 
do sistema, composta por representantes 
dos seguintes órgãos: 

I – Secretaria do Tesouro Nacional do 
Ministério da Fazenda; 

II – Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão; 

III – Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; 

IV – Secretaria Federal de Controle Interno 
da Controladoria-Geral da União; (Redação 
dada pelo Decreto nº 8.244, de 2014)

V – Secretaria Nacional de Justiça do 
Ministério da Justiça; (Redação dada pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)

VI – Secretaria-Geral da Presidência da 
República; e (Incluído pelo Decreto nº 
8.244, de 2014)    

VII – Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República. (Incluído pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)

§ 2º Serão órgãos setoriais do SICONV todos 
os órgãos e entidades da administração 
pública federal que realizem transferências 
voluntárias de recursos, aos quais compete 
a gestão dos convênios e a alimentação dos 
dados que forem de sua alçada.

§ 3º O Poder Legislativo, por meio das mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, o Ministério Público, o Tribunal de 
Contas da União e a Controladoria Geral 
da União, bem como outros órgãos que 
demonstrem necessidade, a critério do 
órgão central do sistema, terão acesso ao 
SICONV, podendo incluir no referido Sistema 
informações que tiverem conhecimento 

a respeito da execução dos convênios 
publicados.

§ 4º Ao órgão central do SICONV compete 
exclusivamente: 

I – estabelecer as diretrizes e normas a 
serem seguidas pelos órgãos setoriais e 
demais usuários do sistema, observado o 
art. 18 deste Decreto; 

II – sugerir alterações no ato a que se refere 
o art. 18 deste Decreto; e 

III – auxiliar os órgãos setoriais na execução 
das normas estabelecidas neste Decreto 
e no ato a que se refere o art. 18 deste 
Decreto. 

§ 5º A Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão funcionará como 
secretaria-executiva da comissão a que se 
refere o § 1º.   

Art. 13-A. Os órgãos e entidades da 
administração pública federal deverão registrar 
e manter atualizada no SICONV relação de todas 
as entidades privadas sem fins lucrativos aptas 
a receber transferências voluntárias de recursos 
por meio de convênios, contratos de repasse e 
termos de parceria.  

§ 1º Serão consideradas aptas as entidades 
privadas sem fins lucrativos cujas exigências 
previstas no cadastramento tenham sido 
aprovadas pelo órgão ou entidade da 
administração pública federal. 

§ 2º Deverá ser dada publicidade à relação 
de que trata o caput por intermédio da sua 
divulgação na primeira página do Portal dos 
Convênios.  

CAPÍTULO IV
DA PADRONIZAÇÃO DOS OBJETOS

Art. 14. Os órgãos concedentes são responsáveis 
pela seleção e padronização dos objetos mais 
frequentes nos convênios.
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Art. 15. Nos convênios em que o objeto 
consista na aquisição de bens que possam ser 
padronizados, os próprios órgãos e entidades da 
administração pública federal poderão adquiri-
los e distribuí-los aos convenentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS

Art. 16. Os órgãos e entidades concedentes 
deverão publicar, até cento e vinte dias após a 
publicação deste Decreto, no Diário Oficial da 
União, a relação dos objetos de convênios que 
são passíveis de padronização.

Parágrafo único. A relação mencionada 
no caput deverá ser revista e republicada 
anualmente.

Art. 16-A. A vedação prevista no inciso IV do 
caput do art. 2º e as exigências previstas no 
inciso VI do § 2º do art. 3º e no art. 4º não se 
aplicam às transferências do Ministério da Saúde 
destinadas a serviços de saúde integrantes do 
Sistema Único de Saúde – SUS.   

Art. 17. Observados os princípios da 
economicidade e da publicidade, ato 
conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, 
Planejamento, Orçamento e Gestão e da 
Controladoria-Geral da União disciplinará a 
possibilidade de arquivamento de convênios 
com prazo de vigência encerrado há mais de 
cinco anos e que tenham valor registrado de até 
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 18. Os Ministros de Estado da Fazenda e do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministro 
de Estado Chefe da Controladoria-Geral da 
União editarão ato conjunto para execução do 
disposto neste Decreto. (Redação dada pelo 
Decreto nº 8.244, de 2014)    (Produção de 
efeito)

Parágrafo único. O ato conjunto previsto no 
caput poderá dispor sobre regime de proce-
dimento específico de acompanhamento e 

fiscalização de obras e serviços de engenha-
ria de pequeno valor, aplicável àqueles de 
até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 
mil reais).   

Art. 18-A. Os convênios e contratos de repasse 
celebrados entre 30 de maio de 2008 e a data 
mencionada no inciso III do art. 19 deverão ser 
registrados no SICONV até 31 de dezembro de 
2008.  

Parágrafo único. Os Ministros de Estado 
da Fazenda, do Planejamento, Orçamento 
e Gestão e do Controle e da Transparência 
regulamentarão, em ato conjunto, o registro 
previsto no caput   

Art. 18-B. A partir de 16 de janeiro de 2012, 
todos os órgãos e entidades que realizem 
transferências de recursos oriundos dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União por meio de convênios, contratos de 
repasse ou termos de parceria, ainda não 
interligadas ao SICONV, deverão utilizar esse 
sistema.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades 
que possuam sistema próprio de gestão 
de convênios, contratos de repasse ou 
termos de parceria deverão promover a 
integração eletrônica dos dados relativos 
às suas transferências ao SICONV, passando 
a realizar diretamente nesse sistema os 
procedimentos de liberação de recursos, 
acompanhamento e fiscalização, execução 
e prestação de contas.
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Veja como esse assunto já foi cobrado pela ESAF:

1.  ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista 
Tributário da Receita Federal – De acordo 
com o Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 
2007, relacione os seguintes conceitos e 
marque a correta correspondência ao final.

( ) Convênio 

( ) Contrato de repasse 

( ) Termo de cooperação 

( ) Concedente 

( ) Interveniente

I – Instrumento por meio do qual é ajustada 
a transferência de crédito de órgão da 
administração pública federal direta, 
autarquia, fundação pública, ou empresa 
estatal dependente, para outro órgão ou 
entidade federal da mesma natureza. 

II – Órgão da administração pública federal 
direta ou indireta, responsável pela 
transferência dos recursos financeiros 
ou pela descentralização dos créditos 
orçamentários destinados à execução do 
objeto do convênio.

III – Órgão da administração pública direta e 
indireta de qualquer esfera de governo, ou 
entidade privada que participa do convênio 
para manifestar consentimento ou assumir 
obrigações em nome próprio. 

IV – Instrumento administrativo por meio 
do qual a transferência dos recursos 
financeiros se processa por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público 
federal, atuando como mandatário da 
União.

V – Acordo, ajuste ou qualquer outro 
instrumento que discipline a transferência 
de recursos financeiros da União e tenha 
como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, 
direta ou indireta, e, de outro lado, órgão 

ou entidade da administração pública 
estadual, distrital ou municipal, direta ou 
indireta, ou ainda, entidades privadas sem 
fins lucrativos.

a) V, IV, I, II, III 
b) I, V, IV, III, II 
c) IV, I, V, II, III 
d) V, I, IV, III, II 
e) V, III, II, IV, I 

2.  ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – De acordo com os termos 
do Decreto n. 6.170/2007, é vedada a 
celebração de convênios e contratos de 
repasse, exceto: 

a) quando tratar-se de avença em que se 
pactue o ingresso de receita para o ente 
público mediante repasse de recursos 
oriundos de pessoa jurídica de direito 
privado.

b) com órgãos e entidades da 
Administração Pública direta e 
indireta dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios cujo valor seja inferior a 
R$100.000,00 (cem mil reais).

c) com entidades privadas sem fins 
lucrativos que tenham se omitido do 
dever de prestar contas em relações 
anteriores com a União.

d) entre órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, quando 
então deverá celebrar-se termo de 
cooperação.

e) com entidades privadas sem fins 
lucrativos que não logrem comprovar 
a realização de atividades referentes 
ao objeto do convênio ou contrato de 
repasse durante os três anos anteriores 
à avença.
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3. ESAF – 2012 – CGU – Analista de Finanças 
e Controle – Acerca da disciplina dos 
convênios e contratos de repasse, assinale a 
opção correta.

a) Eventuais vícios no projeto básico, ou 
no termo de referência, serão sempre 
considerados insanáveis, ensejando a 
nulidade do instrumento.

b) O projeto básico ou o termo de 
referência poderá ser dispensado no 
caso de padronização do objeto, a 
critério da autoridade competente 
do concedente, em despacho 
fundamentado.

c) O prazo para a apresentação do projeto 
básico ou do termo de referência não 
poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) 
meses contados da data da celebração 
da avença.

d) Ainda que aprovados pelo concedente a 
posteriori, o projeto básico ou o termo 
de referência não deverão influenciar 
no plano de trabalho.

e) Não será admitida a previsão de 
transferência de recursos para a 
elaboração do projeto básico ou do 
termo de referência.

4. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– De acordo com o Decreto n. 6.170/2007, 
que dispõe sobre as normas relativas 
às transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse, 
o instrumento por meio do qual é ajustada 
a transferência de crédito de órgão da 
administração pública federal direta, 
autarquia, fundação pública ou empresa 
estatal dependente, para outro órgão 
ou entidade federal da mesma natureza, 
denomina-se: 

a) Termo de Cooperação. 
b) Termo de Parceria. 
c) Termo Aditivo. 
d) Termo de Referência. 
e) Termo de Consórcio. 

5. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– O Decreto n. 6.170, de 25 de julho de 
2007, tratou de regular as transferências 
de recursos da União mediante convênios, 
contratos de repasse e termos de 
cooperação. Quanto à disciplina desta 
norma, assinale a opção incorreta. 

a) O convênio tem como partícipes, 
de um lado, órgão ou entidade da 
administração pública federal, direta ou 
indireta, e, de outro, órgão ou entidade 
da administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou indireta, 
ou ainda, entidades privadas sem 
fins lucrativos, em regime de mútua 
cooperação. 

b) Quando a transferência dos recursos 
financeiros ocorre por intermédio de 
uma instituição ou um agente financeiro 
público federal, enquanto mandatário 
da União, o instrumento administrativo 
constitui o contrato de repasse. 

c) O termo de cooperação caracteriza-se 
pela transferência de recursos entre 
quaisquer órgãos ou entidades da 
administração pública federal direta e 
indireta. 

d) Qualquer órgão ou entidade da 
administração pública direta e indireta, 
de qualquer esfera de governo, bem 
como as entidades privadas sem fins 
lucrativos, com os quais a administração 
federal pactua a execução de programa, 
projeto, atividade ou evento mediante 
a celebração de convênio denomina-se 
convenente. 

e) As alterações necessárias aos ajustes 
regulados pelo Decreto n. 6.170, de 
2007, poderão ser realizadas por meio 
de termo aditivo, desde que não haja 
alteração do objeto aprovado. 

6. ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo 
– De acordo com o Decreto n. 6.170/2007, 
o instrumento administrativo por meio do 
qual a transferência dos recursos financeiros 
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se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, atuando como 
mandatário da União, denomina-se: 

a) Convênio. 
b) Contrato de Repasse. 
c) Termo de Cooperação. 
d) Termo de Parceria. 
e) Termo de Referência. 

Gabarito: 1. A 2. A 3. B 4. A 5. C 6. B
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ESQUEMA DO ART. 39, §3º DA CF/88

ESQUEMA
DIREITOS COMUNS ENTRE TRABALHADORES URBANOS, RURAIS, SERVIDORES PÚBLICOS E 

MILITARES – CONFORME A CF/88

Art. 7º São direitos dos 
trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua 
condição social:

Art. 39 – § 3º Aplica-se aos 
servidores ocupantes de 
cargo público o disposto no 
art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, 
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, podendo a 
lei estabelecer requisitos 
diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo 
o exigir.

Art. 142 – § 3º – VIII – aplica-
se aos militares o disposto 
no art. 7º, incisos VIII, XII, 
XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 
37, incisos XI, XIII, XIV e XV, 
bem como, na forma da lei e 
com prevalência da atividade 
militar, no art. 37, inciso XVI, 
alínea "c";

I – relação de emprego 
protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos 
de lei complementar, 
que preverá indenização 
compensatória, dentre 
outros direitos;

II – seguro-desemprego, 
em caso de desemprego 
involuntário;

III – fundo de garantia do 
tempo de serviço;

IV – salário mínimo , fixa-
do em lei, nacionalmen-
te unificado, capaz de 
atender a suas necessi-
dades vitais básicas e às 
de sua família com mora-
dia, alimentação, educa-
ção, saúde, lazer, vestu-
ário, higiene, transporte 
e previdência social, com 
reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo veda-
da sua vinculação para 
qualquer fim;

SIM
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V – piso salarial propor-
cional à extensão e à 
complexidade do traba-
lho;

VI – irredutibilidade do 
salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo 
coletivo;

VII – garantia de salário, 
nunca inferior ao míni-
mo, para os que perce-
bem remuneração variá-
vel;

SIM

VIII – décimo terceiro sa-
lário com base na remu-
neração integral ou no 
valor da aposentadoria;

SIM SIM

IX – remuneração do tra-
balho noturno superior à 
do diurno;

SIM

X – proteção do salário 
na forma da lei, consti-
tuindo crime sua reten-
ção dolosa;

XI – participação nos 
lucros, ou resultados, 
desvinculada da remu-
neração, e, excepcional-
mente, participação na 
gestão da empresa, con-
forme definido em lei;

XII – salário-família pago 
em razão do dependente 
do trabalhador de baixa 
renda nos termos da lei;

SIM SIM
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XIII – duração do traba-
lho normal não superior 
a oito horas diárias e 
quarenta e quatro se-
manais, facultada a com-
pensação de horários e 
a redução da jornada, 
mediante acordo ou con-
venção coletiva de traba-
lho;

SIM

XIV – jornada de seis ho-
ras para o trabalho reali-
zado em turnos ininter-
ruptos de revezamento, 
salvo negociação coleti-
va;

XV – repouso semanal 
remunerado, preferen-
cialmente aos domingos;

SIM

XVI – remuneração do 
serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em 
cinqüenta por cento à do 
normal;

SIM

XVII – gozo de férias anu-
ais remuneradas com, 
pelo menos, um terço 
a mais do que o salário 
normal;

SIM SIM

XVIII – licença à gestan-
te, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a 
duração de cento e vinte 
dias;

SIM SIM

XIX – licença-paternida-
de, nos termos fixados 
em lei;

SIM SIM

XX – proteção do mer-
cado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos 
específicos, nos termos 
da lei;

SIM
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XXI – aviso prévio 
proporcional ao tempo 
de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei;

XXII – redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, 
por meio de normas 
de saúde, higiene e 
segurança;

SIM

XXIII – adicional de re-
muneração para as ati-
vidades penosas, insa-
lubres ou perigosas, na 
forma da lei;

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratui-
ta aos filhos e dependen-
tes desde o nascimento 
até 5 (cinco) anos de 
idade em creches e pré-
-escolas;

SIM

XXVI – reconhecimento 
das convenções e acor-
dos coletivos de traba-
lho;

XXVII – proteção em face 
da automação, na forma 
da lei;

XXVIII – seguro contra 
acidentes de trabalho, 
a cargo do empregador, 
sem excluir a indeniza-
ção a que este está obri-
gado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;
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XXIX – ação, quanto aos 
créditos resultantes das 
relações de trabalho, 
com prazo prescricional 
de cinco anos para os 
trabalhadores urbanos 
e rurais, até o limite de 
dois anos após a extin-
ção do contrato de tra-
balho;

XXX – proibição de di-
ferença de salários, de 
exercício de funções e de 
critério de admissão por 
motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil;

SIM

XXXI – proibição de qual-
quer discriminação no 
tocante a salário e cri-
térios de admissão do 
trabalhador portador de 
deficiência;

XXXII – proibição de dis-
tinção entre trabalho 
manual, técnico e inte-
lectual ou entre os pro-
fissionais respectivos;

XXXIII – proibição de tra-
balho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos;

XXXIII – proibição de tra-
balho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores 
de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de 
dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos;
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Ética

DECRETO Nº 1.171, DE 22 DE JUNHO DE 1994

Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, e ainda tendo em vista o disposto no art. 37 
da Constituição, bem como nos arts. 116 e 117 
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 
nos arts. 10, 11 e 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, que com este baixa.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta implementarão, 
em sessenta dias, as providências necessárias 
à plena vigência do Código de Ética, inclusive 
mediante a Constituição da respectiva 
Comissão de Ética, integrada por três servidores 
ou empregados titulares de cargo efetivo ou 
emprego permanente.

Parágrafo único. A constituição da Comissão 
de Ética será comunicada à Secretaria da 
Administração Federal da Presidência da 
República, com a indicação dos respectivos 
membros titulares e suplentes.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 1994, 173º da 
Independência e 106º da República.

ITAMAR FRANCO
Romildo Canhim

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
23.6.1994.

ANEXO

Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal

CAPÍTULO I
Seção I

DAS REGRAS DEONTOLÓGICAS

I – A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia 
e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear 
o servidor público, seja no exercício do 
cargo ou função, ou fora dele, já que 
refletirá o exercício da vocação do próprio 
poder estatal. Seus atos, comportamentos 
e atitudes serão direcionados para a 
preservação da honra e da tradição dos 
serviços públicos.

II – O servidor público não poderá jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Assim, não terá que decidir somente entre 
o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
conveniente e o inconveniente, o oportuno 
e o inoportuno, mas principalmente entre 
o honesto e o desonesto, consoante as 
regras contidas no art. 37, caput, e § 4º, da 
Constituição Federal.

III – A moralidade da Administração Pública 
não se limita à distinção entre o bem e o 
mal, devendo ser acrescida da idéia de que 
o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade, na conduta 
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do servidor público, é que poderá consolidar 
a moralidade do ato administrativo.

IV – A remuneração do servidor público 
é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, 
e por isso se exige, como contrapartida, que 
a moralidade administrativa se integre no 
Direito, como elemento indissociável de sua 
aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, 
como consequência, em fator de legalidade.

V – O trabalho desenvolvido pelo servidor 
público perante a comunidade deve ser 
entendido como acréscimo ao seu próprio 
bem-estar, já que, como cidadão, integrante 
da sociedade, o êxito desse trabalho 
pode ser considerado como seu maior 
patrimônio.

VI – A função pública deve ser tida como 
exercício profissional e, portanto, se integra 
na vida particular de cada servidor público. 
Assim, os fatos e atos verificados na conduta 
do dia-a-dia em sua vida privada poderão 
acrescer ou diminuir o seu bom conceito na 
vida funcional.

VII – Salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse 
superior do Estado e da Administração 
Pública, a serem preservados em processo 
previamente declarado sigiloso, nos 
termos da lei, a publicidade de qualquer 
ato administrativo constitui requisito 
de eficácia e moralidade, ensejando sua 
omissão comprometimento ético contra o 
bem comum, imputável a quem a negar.

VIII – Toda pessoa tem direito à verdade. 
O servidor não pode omiti-la ou falseá-
la, ainda que contrária aos interesses 
da própria pessoa interessada ou da 
Administração Pública. Nenhum Estado 
pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder 
corruptivo do hábito do erro, da opressão 
ou da mentira, que sempre aniquilam até 
mesmo a dignidade humana quanto mais a 
de uma Nação.

IX – A cortesia, a boa vontade, o cuidado 
e o tempo dedicados ao serviço público 
caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar 
mal uma pessoa que paga seus tributos 
direta ou indiretamente significa causar-lhe 
dano moral. Da mesma forma, causar dano 
a qualquer bem pertencente ao patrimônio 
público, deteriorando-o, por descuido ou 
má vontade, não constitui apenas uma 
ofensa ao equipamento e às instalações ou 
ao Estado, mas a todos os homens de boa 
vontade que dedicaram sua inteligência, 
seu tempo, suas esperanças e seus esforços 
para construí-los.

X – Deixar o servidor público qualquer 
pessoa à espera de solução que compete 
ao setor em que exerça suas funções, 
permitindo a formação de longas filas, 
ou qualquer outra espécie de atraso na 
prestação do serviço, não caracteriza 
apenas atitude contra a ética ou ato de 
desumanidade, mas principalmente grave 
dano moral aos usuários dos serviços 
públicos.

XI – 0 servidor deve prestar toda a sua 
atenção às ordens legais de seus superiores, 
velando atentamente por seu cumprimento, 
e, assim, evitando a conduta negligente. 
Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo 
de desvios tornam-se, às vezes, difíceis 
de corrigir e caracterizam até mesmo 
imprudência no desempenho da função 
pública.

XII – Toda ausência injustificada do 
servidor de seu local de trabalho é fator 
de desmoralização do serviço público, o 
que quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas.

XIII – O servidor que trabalha em harmonia 
com a estrutura organizacional, respeitando 
seus colegas e cada concidadão, colabora e 
de todos pode receber colaboração, pois sua 
atividade pública é a grande oportunidade 
para o crescimento e o engrandecimento da 
Nação.
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Seção II
DOS PRINCIPAIS DEVERES DO 

SERVIDOR PÚBLICO

XIV – São deveres fundamentais do servidor 
público:

a) desempenhar, a tempo, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que 
seja titular;

b) exercer suas atribuições com rapidez, 
perfeição e rendimento, pondo fim ou 
procurando prioritariamente resolver 
situações procrastinatórias, principalmente 
diante de filas ou de qualquer outra espécie 
de atraso na prestação dos serviços pelo 
setor em que exerça suas atribuições, com o 
fim de evitar dano moral ao usuário;

c) ser probo, reto, leal e justo, 
demonstrando toda a integridade do seu 
caráter, escolhendo sempre, quando estiver 
diante de duas opções, a melhor e a mais 
vantajosa para o bem comum;

d) jamais retardar qualquer prestação de 
contas, condição essencial da gestão dos 
bens, direitos e serviços da coletividade a 
seu cargo;

e) tratar cuidadosamente os usuários dos 
serviços aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público;

f) ter consciência de que seu trabalho 
é regido por princípios éticos que se 
materializam na adequada prestação dos 
serviços públicos;

g) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade 
e atenção, respeitando a capacidade e as 
limitações individuais de todos os usuários 
do serviço público, sem qualquer espécie 
de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 
político e posição social, abstendo-se, dessa 
forma, de causar-lhes dano moral;

h) ter respeito à hierarquia, porém sem 
nenhum temor de representar contra 

qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal;

i) resistir a todas as pressões de superiores 
hierárquicos, de contratantes, interessados 
e outros que visem obter quaisquer favores, 
benesses ou vantagens indevidas em 
decorrência de ações imorais, ilegais ou 
aéticas e denunciá-las;

j) zelar, no exercício do direito de greve, 
pelas exigências específicas da defesa da 
vida e da segurança coletiva;

l) ser assíduo e frequente ao serviço, 
na certeza de que sua ausência provoca 
danos ao trabalho ordenado, refletindo 
negativamente em todo o sistema;

m) comunicar imediatamente a seus 
superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as 
providências cabíveis;

n) manter limpo e em perfeita ordem o local 
de trabalho, seguindo os métodos mais 
adequados à sua organização e distribuição;

o) participar dos movimentos e estudos que 
se relacionem com a melhoria do exercício 
de suas funções, tendo por escopo a 
realização do bem comum;

p) apresentar-se ao trabalho com 
vestimentas adequadas ao exercício da 
função;

q) manter-se atualizado com as instruções, 
as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão onde exerce suas 
funções;

r) cumprir, de acordo com as normas do 
serviço e as instruções superiores, as tarefas 
de seu cargo ou função, tanto quanto 
possível, com critério, segurança e rapidez, 
mantendo tudo sempre em boa ordem.

s) facilitar a fiscalização de todos atos ou 
serviços por quem de direito;

t) exercer com estrita moderação as 
prerrogativas funcionais que lhe sejam 
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atribuídas, abstendo-se de fazê-lo 
contrariamente aos legítimos interesses 
dos usuários do serviço público e dos 
jurisdicionados administrativos;

u) abster-se, de forma absoluta, de exercer 
sua função, poder ou autoridade com 
finalidade estranha ao interesse público, 
mesmo que observando as formalidades 
legais e não cometendo qualquer violação 
expressa à lei;

v) divulgar e informar a todos os integrantes 
da sua classe sobre a existência deste 
Código de Ética, estimulando o seu integral 
cumprimento.

Seção III
DAS VEDAÇÕES AO SERVIDOR 

PÚBLICO

XV – E vedado ao servidor público;

a) o uso do cargo ou função, facilidades, 
amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si 
ou para outrem;

b) prejudicar deliberadamente a reputação 
de outros servidores ou de cidadãos que 
deles dependam;

c) ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou 
infração a este Código de Ética ou ao Código 
de Ética de sua profissão;

d) usar de artifícios para procrastinar ou 
dificultar o exercício regular de direito por 
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral 
ou material;

e) deixar de utilizar os avanços técnicos 
e científicos ao seu alcance ou do seu 
conhecimento para atendimento do seu 
mister;

f) permitir que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato 
com o público, com os jurisdicionados 

administrativos ou com colegas 
hierarquicamente superiores ou inferiores;

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou 
receber qualquer tipo de ajuda financeira, 
gratificação, prêmio, comissão, doação 
ou vantagem de qualquer espécie, para 
si, familiares ou qualquer pessoa, para 
o cumprimento da sua missão ou para 
influenciar outro servidor para o mesmo 
fim;

h) alterar ou deturpar o teor de documentos 
que deva encaminhar para providências;

i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa 
que necessite do atendimento em serviços 
públicos;

j) desviar servidor público para atendimento 
a interesse particular;

l) retirar da repartição pública, sem 
estar legalmente autorizado, qualquer 
documento, livro ou bem pertencente ao 
patrimônio público;

m) fazer uso de informações privilegiadas 
obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de 
amigos ou de terceiros;

n) apresentar-se embriagado no serviço ou 
fora dele habitualmente;

o) dar o seu concurso a qualquer instituição 
que atente contra a moral, a honestidade 
ou a dignidade da pessoa humana;

p) exercer atividade profissional aética ou 
ligar o seu nome a empreendimentos de 
cunho duvidoso.

CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES DE ÉTICA

XVI – Em todos os órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta, 
indireta autárquica e fundacional, ou em 
qualquer órgão ou entidade que exerça 
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atribuições delegadas pelo poder público, 
deverá ser criada uma Comissão de Ética, 
encarregada de orientar e aconselhar 
sobre a ética profissional do servidor, 
no tratamento com as pessoas e com 
o patrimônio público, competindo-lhe 
conhecer concretamente de imputação ou 
de procedimento susceptível de censura.

XVIII – À Comissão de Ética incumbe 
fornecer, aos organismos encarregados 
da execução do quadro de carreira 
dos servidores, os registros sobre sua 
conduta ética, para o efeito de instruir e 
fundamentar promoções e para todos os 
demais procedimentos próprios da carreira 
do servidor público.

XXII – A pena aplicável ao servidor público 
pela Comissão de Ética é a de censura e 

sua fundamentação constará do respectivo 
parecer, assinado por todos os seus 
integrantes, com ciência do faltoso.

XXIV – Para fins de apuração do 
comprometimento ético, entende-se por 
servidor público todo aquele que, por força 
de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, 
preste serviços de natureza permanente, 
temporária ou excepcional, ainda que sem 
retribuição financeira, desde que ligado 
direta ou indiretamente a qualquer órgão 
do poder estatal, como as autarquias, 
as fundações públicas, as entidades 
paraestatais, as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, ou em 
qualquer setor onde prevaleça o interesse 
do Estado. 

DECRETO Nº 6.029, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2007.

Vide RES/CEP/Casa Civil, de 2008

Institui Sistema de Gestão da Ética do Poder 
Executivo Federal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão 
da Ética do Poder Executivo Federal com a 
finalidade de promover atividades que dispõem 
sobre a conduta ética no âmbito do Executivo 
Federal, competindo-lhe: 

I – integrar os órgãos, programas e ações 
relacionadas com a ética pública; 

II – contribuir para a implementação de 
políticas públicas tendo a transparência e 
o acesso à informação como instrumentos 

fundamentais para o exercício de gestão da 
ética pública;

III – promover, com apoio dos segmentos 
pertinentes, a compatibilização e interação 
de normas, procedimentos técnicos e de 
gestão relativos à ética pública;

IV – articular ações com vistas a estabelecer 
e efetivar procedimentos de incentivo e 
incremento ao desempenho institucional na 
gestão da ética pública do Estado brasileiro. 

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética 
do Poder Executivo Federal:

I – a Comissão de Ética Pública – CEP, 
instituída pelo Decreto de 26 de maio de 
1999;

II – as Comissões de Ética de que trata o 
Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994; 
e
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III – as demais Comissões de Ética e 
equivalentes nas entidades e órgãos do 
Poder Executivo Federal. 

Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros 
que preencham os requisitos de idoneidade 
moral, reputação ilibada e notória experiência 
em administração pública, designados pelo 
Presidente da República, para mandatos de três 
anos, não coincidentes, permitida uma única 
recondução. 

§ 1º A atuação no âmbito da CEP não 
enseja qualquer remuneração para seus 
membros e os trabalhos nela desenvolvidos 
são considerados prestação de relevante 
serviço público. 

§ 2º O Presidente terá o voto de qualidade 
nas deliberações da Comissão. 

§ 3º Os mandatos dos primeiros membros 
serão de um, dois e três anos, estabelecidos 
no decreto de designação.

Art. 4º À CEP compete:

I – atuar como instância consultiva do 
Presidente da República e Ministros de 
Estado em matéria de ética pública;

II – administrar a aplicação do Código de 
Conduta da Alta Administração Federal, 
devendo:

a) submeter ao Presidente da República 
medidas para seu aprimoramento;

b) dirimir dúvidas a respeito de 
interpretação de suas normas, deliberando 
sobre casos omissos;

c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, 
condutas em desacordo com as normas 
nele previstas, quando praticadas pelas 
autoridades a ele submetidas;

III – dirimir dúvidas de interpretação sobre 
as normas do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 
1994;

IV – coordenar, avaliar e supervisionar o 
Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder 
Executivo Federal; 

V – aprovar o seu regimento interno; e

VI – escolher o seu Presidente. 

Parágrafo único. A CEP contará com 
uma Secretaria-Executiva, vinculada à 
Casa Civil da Presidência da República, à 
qual competirá prestar o apoio técnico e 
administrativo aos trabalhos da Comissão. 

Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata 
o Decreto nº 1171, de 1994, será integrada 
por três membros titulares e três suplentes, 
escolhidos entre servidores e empregados do 
seu quadro permanente, e designados pelo 
dirigente máximo da respectiva entidade ou 
órgão, para mandatos não coincidentes de três 
anos. 

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão 
da Administração Pública Federal, direta e 
indireta:

I – assegurar as condições de trabalho para 
que as Comissões de Ética cumpram suas 
funções, inclusive para que do exercício das 
atribuições de seus integrantes não lhes 
resulte qualquer prejuízo ou dano; 

II – conduzir em seu âmbito a avaliação 
da gestão da ética conforme processo 
coordenado pela Comissão de Ética Pública. 

Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que 
tratam os incisos II e III do art. 2º:

I – atuar como instância consultiva de 
dirigentes e servidores no âmbito de seu 
respectivo órgão ou entidade;

II – aplicar o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 
1994, devendo:

a) submeter à Comissão de Ética Pública 
propostas para seu aperfeiçoamento;
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b) dirimir dúvidas a respeito da 
interpretação de suas normas e deliberar 
sobre casos omissos;

c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, 
conduta em desacordo com as normas 
éticas pertinentes; e

d) recomendar, acompanhar e avaliar, no 
âmbito do órgão ou entidade a que estiver 
vinculada, o desenvolvimento de ações 
objetivando a disseminação, capacitação 
e treinamento sobre as normas de ética e 
disciplina;

III – representar a respectiva entidade ou 
órgão na Rede de Ética do Poder Executivo 
Federal a que se refere o art. 9º; e

IV – supervisionar a observância do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal 
e comunicar à CEP situações que possam 
configurar descumprimento de suas 
normas. 

§ 1º Cada Comissão de Ética contará 
com uma Secretaria-Executiva, vinculada 
administrativamente à instância máxima 
da entidade ou órgão, para cumprir plano 
de trabalho por ela aprovado e prover o 
apoio técnico e material necessário ao 
cumprimento das suas atribuições. 

§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões 
de Ética serão chefiadas por servidor ou 
empregado do quadro permanente da 
entidade ou órgão, ocupante de cargo de 
direção compatível com sua estrutura, 
alocado sem aumento de despesas. 

Art. 8º Compete às instâncias superiores dos 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, 
abrangendo a administração direta e indireta:

I – observar e fazer observar as normas de 
ética e disciplina;

II – constituir Comissão de Ética;

III – garantir os recursos humanos, materiais 
e financeiros para que a Comissão cumpra 
com suas atribuições; e

IV – atender com prioridade às solicitações 
da CEP. 

Art. 9º Fica constituída a Rede de Ética do 
Poder Executivo Federal, integrada pelos 
representantes das Comissões de Ética de que 
tratam os incisos I, II e III do art. 2º, com o 
objetivo de promover a cooperação técnica e a 
avaliação em gestão da ética. 

Parágrafo único. Os integrantes da Rede 
de Ética se reunirão sob a coordenação 
da Comissão de Ética Pública, pelo menos 
uma vez por ano, em fórum específico, 
para avaliar o programa e as ações para 
a promoção da ética na administração 
pública. 

Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais 
Comissões de Ética devem ser desenvolvidos 
com celeridade e observância dos seguintes 
princípios:

I – proteção à honra e à imagem da pessoa 
investigada;

II – proteção à identidade do denunciante, 
que deverá ser mantida sob reserva, se este 
assim o desejar; e

III – independência e imparcialidade dos 
seus membros na apuração dos fatos, com 
as garantias asseguradas neste Decreto. 

Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, 
pessoa jurídica de direito privado, associação ou 
entidade de classe poderá provocar a atuação 
da CEP ou de Comissão de Ética, visando à 
apuração de infração ética imputada a agente 
público, órgão ou setor específico de ente 
estatal. 

Parágrafo único. Entende-se por agente 
público, para os fins deste Decreto, todo 
aquele que, por força de lei, contrato 
ou qualquer ato jurídico, preste serviços 
de natureza permanente, temporária, 
excepcional ou eventual, ainda que sem 
retribuição financeira, a órgão ou entidade 
da administração pública federal, direta e 
indireta. 
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Art. 12. O processo de apuração de prática de 
ato em desrespeito ao preceituado no Código 
de Conduta da Alta Administração Federal e 
no Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal será 
instaurado, de ofício ou em razão de denúncia 
fundamentada, respeitando-se, sempre, as 
garantias do contraditório e da ampla defesa, 
pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de 
Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2º, 
conforme o caso, que notificará o investigado 
para manifestar-se, por escrito, no prazo de dez 
dias. 

§ 1º O investigado poderá produzir prova 
documental necessária à sua defesa. 

§ 2º As Comissões de Ética poderão 
requisitar os documentos que entenderem 
necessários à instrução probatória e, 
também, promover diligências e solicitar 
parecer de especialista. 

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos 
autos da investigação, após a manifestação 
referida no caput deste artigo, novos 
elementos de prova, o investigado será 
notificado para nova manifestação, no 
prazo de dez dias. 

§ 4º Concluída a instrução processual, 
as Comissões de Ética proferirão decisão 
conclusiva e fundamentada. 

§ 5º Se a conclusão for pela existência de 
falta ética, além das providências previstas 
no Código de Conduta da Alta Administração 
Federal e no Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, as Comissões de Ética tomarão as 
seguintes providências, no que couber:

I – encaminhamento de sugestão de 
exoneração de cargo ou função de confiança 
à autoridade hierarquicamente superior ou 
devolução ao órgão de origem, conforme o 
caso; 
II – encaminhamento, conforme o caso, 
para a Controladoria-Geral da União ou 
unidade específica do Sistema de Correição 

do Poder Executivo Federal de que trata o 
Decreto nº 5.480, de 30 de junho de 2005, 
para exame de eventuais transgressões 
disciplinares; e

III – recomendação de abertura de 
procedimento administrativo, se a 
gravidade da conduta assim o exigir. 

Art. 13. Será mantido com a chancela de 
“reservado”, até que esteja concluído, qualquer 
procedimento instaurado para apuração de 
prática em desrespeito às normas éticas. 

§ 1º Concluída a investigação e após a 
deliberação da CEP ou da Comissão de 
Ética do órgão ou entidade, os autos do 
procedimento deixarão de ser reservados. 

§ 2º Na hipótese de os autos estarem 
instruídos com documento acobertado 
por sigilo legal, o acesso a esse tipo de 
documento somente será permitido a 
quem detiver igual direito perante o órgão 
ou entidade originariamente encarregado 
da sua guarda. 

§ 3º Para resguardar o sigilo de documentos 
que assim devam ser mantidos, as Comissões 
de Ética, depois de concluído o processo de 
investigação, providenciarão para que tais 
documentos sejam desentranhados dos 
autos, lacrados e acautelados. 

Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo 
investigada é assegurado o direito de saber o 
que lhe está sendo imputado, de conhecer o 
teor da acusação e de ter vista dos autos, no 
recinto das Comissões de Ética, mesmo que 
ainda não tenha sido notificada da existência do 
procedimento investigatório. 

Parágrafo único. O direito assegurado neste 
artigo inclui o de obter cópia dos autos e de 
certidão do seu teor. 

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em 
função pública ou celebração de contrato 
de trabalho, dos agentes públicos referidos 
no parágrafo único do art. 11, deverá ser 
acompanhado da prestação de compromisso 
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solene de acatamento e observância das regras 
estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta 
Administração Federal, pelo Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal e pelo Código de Ética do 
órgão ou entidade, conforme o caso. 

Parágrafo único. A posse em cargo ou 
função pública que submeta a autoridade 
às normas do Código de Conduta da Alta 
Administração Federal deve ser precedida 
de consulta da autoridade à Comissão de 
Ética Pública acerca de situação que possa 
suscitar conflito de interesses. 

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão 
escusar-se de proferir decisão sobre matéria de 
sua competência alegando omissão do Código 
de Conduta da Alta Administração Federal, do 
Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal ou do Código 
de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, 
será suprida pela analogia e invocação aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

§ 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a 
Comissão de Ética competente deverá ouvir 
previamente a área jurídica do órgão ou 
entidade.

§ 2º Cumpre à CEP responder a consultas 
sobre aspectos éticos que lhe forem 
dirigidas pelas demais Comissões de Ética 
e pelos órgãos e entidades que integram 
o Executivo Federal, bem como pelos 
cidadãos e servidores que venham a ser 
indicados para ocupar cargo ou função 
abrangida pelo Código de Conduta da Alta 
Administração Federal. 

Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que 
constatarem a possível ocorrência de ilícitos 
penais, civis, de improbidade administrativa 
ou de infração disciplinar, encaminharão 
cópia dos autos às autoridades competentes 
para apuração de tais fatos, sem prejuízo das 
medidas de sua competência. 

Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, 
na análise de qualquer fato ou ato submetido 

à sua apreciação ou por ela levantado, serão 
resumidas em ementa e, com a omissão dos 
nomes dos investigados, divulgadas no sítio do 
próprio órgão, bem como remetidas à Comissão 
de Ética Pública. 

Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética 
de que tratam os incisos II e III do art. 2º são 
considerados relevantes e têm prioridade 
sobre as atribuições próprias dos cargos dos 
seus membros, quando estes não atuarem com 
exclusividade na Comissão. 

Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal darão tratamento prioritário 
às solicitações de documentos necessários à 
instrução dos procedimentos de investigação 
instaurados pelas Comissões de Ética . 

§ 1º Na hipótese de haver inobservância 
do dever funcional previsto no caput, a 
Comissão de Ética adotará as providências 
previstas no inciso III do § 5º do art. 12. 

§ 2º As autoridades competentes não 
poderão alegar sigilo para deixar de prestar 
informação solicitada pelas Comissões de 
Ética. 

Art. 21. A infração de natureza ética cometida 
por membro de Comissão de Ética de que 
tratam os incisos II e III do art. 2º será apurada 
pela Comissão de Ética Pública. 

Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá 
banco de dados de sanções aplicadas pelas 
Comissões de Ética de que tratam os incisos II 
e III do art. 2º e de suas próprias sanções, para 
fins de consulta pelos órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em casos de 
nomeação para cargo em comissão ou de alta 
relevância pública. 

Parágrafo único. O banco de dados referido 
neste artigo engloba as sanções aplicadas a 
qualquer dos agentes públicos mencionados 
no parágrafo único do art. 11 deste Decreto. 

Art. 23. Os representantes das Comissões de 
Ética de que tratam os incisos II e III do art. 
2º atuarão como elementos de ligação com a 
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CEP, que disporá em Resolução própria sobre 
as atividades que deverão desenvolver para o 
cumprimento desse mister. 

Art. 24. As normas do Código de Conduta da 
Alta Administração Federal, do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal e do Código de Ética do órgão 
ou entidade aplicam-se, no que couber, às 
autoridades e agentes públicos neles referidos, 
mesmo quando em gozo de licença. 

Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, 
XXI, XXIII e XXV do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, aprovado pelo Decreto no 1.171, de 22 
de junho de 1994, os arts. 2º e 3º do Decreto 
de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de 
Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 
2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem 
sobre a Comissão de Ética Pública. 

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data da 
sua publicação.

Resolução nº 08, 25 de setembro de 2003

Identifica situações que suscitam conflito 
de interesses e dispõe sobre o modo de 
preveni-los 

A COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, com 
o objetivo de orientar as autoridades 
submetidas ao Código de Conduta da Alta 
Administração Federal na identificação de 
situações que possam suscitar conflito de 
interesses, esclarece o seguinte:

1. Suscita conflito de interesses o exercício 
de atividade que:

a) em razão da sua natureza, seja 
incompatível com as atribuições do 
cargo ou função pública da autoridade, 
como tal considerada, inclusive, a 
atividade desenvolvida em áreas ou 
matérias afins à competência funcional;

b) viole o princípio da integral dedicação 
pelo ocupante de cargo em comissão 
ou função de confiança, que exige a 
precedência das atribuições do cargo 
ou função pública sobre quaisquer 
outras atividades;

c) implique a prestação de serviços 
a pessoa física ou jurídica ou a 
manutenção de vínculo de negócio 

com pessoa física ou jurídica que tenha 
interesse em decisão individual ou 
coletiva da autoridade;

d) possa, pela sua natureza, implicar o 
uso de informação à qual a autoridade 
tenha acesso em razão do cargo e não 
seja de conhecimento público;

e) possa transmitir à opinião pública 
dúvida a respeito da integridade, 
moralidade, clareza de posições e 
decoro da autoridade.

2. A ocorrência de conflito de interesses 
independe do recebimento de qualquer 
ganho ou retribuição pela autoridade.

3. A autoridade poderá prevenir a 
ocorrência de conflito de interesses ao 
adotar, conforme o caso, uma ou mais 
das seguintes providências:

a) abrir mão da atividade ou licenciar-
se do cargo, enquanto perdurar a 
situação passível de suscitar conflito de 
interesses;

b) alienar bens e direitos que integram 
o seu patrimônio e cuja manutenção 
possa suscitar conflito de interesses;
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c) transferir a administração dos bens e 
direitos que possam suscitar conflito de 
interesses a instituição financeira ou a 
administradora de carteira de valores 
mobiliários autorizada a funcionar 
pelo Banco Central ou pela Comissão 
de Valores Mobiliários, conforme o 
caso, mediante instrumento contratual 
que contenha cláusula que vede a 
participação da autoridade em qualquer 
decisão de investimento assim como o 
seu prévio conhecimento de decisões 
da instituição administradora quanto à 
gestão dos bens e direitos;

d) na hipótese de conflito de interesses 
específico e transitório, comunicar sua 
ocorrência ao superior hierárquico 
ou aos demais membros de órgão 
colegiado de que faça parte a 
autoridade, em se tratando de decisão 
coletiva, abstendo-se de votar ou 
participar da discussão do assunto;

e) divulgar publicamente sua agenda de 
compromissos, com identificação das 
atividades que não sejam decorrência 
do cargo ou função pública.

4. A Comissão de Ética Pública deverá 
ser informada pela autoridade e 
opinará, em cada caso concreto, sobre 
a suficiência da medida adotada para 
prevenir situação que possa suscitar 
conflito de interesses.

5. A participação de autoridade em 
conselhos de administração e fiscal 
de empresa privada, da qual a 
União seja acionista, somente será 
permitida quando resultar de indicação 
institucional da autoridade pública 
competente. Nestes casos, é-lhe 
vedado participar de deliberação que 
possa suscitar conflito de interesses 
com o Poder Público.

6. No trabalho voluntário em organizações 
do terceiro setor, sem finalidade de 
lucro, também deverá ser observado o 
disposto nesta Resolução.

7. As consultas dirigidas à Comissão de Éti-
ca Pública deverão estar acompanhadas 
dos elementos pertinentes à legalidade 
da situação exposta.

Brasília, 25 de setembro de 2003

João Geraldo Piquet Carneiro
Presidente
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Questões de Concursos

1. (31069) ESAF – 2012 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

Nos termos do Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, o conceito de servidor público, 
para fins de apuração do comprometimento 
ético, é:

a) restritivo, abrangendo apenas os que, 
por força de lei, prestem serviços 
de natureza permanente, ligados 
diretamente a qualquer órgão do poder 
estatal.  

b) restritivo, abrangendo apenas os que, 
por força de lei ou contrato, prestem 
serviços de natureza permanente, 
ligados diretamente a qualquer órgão 
do poder estatal.  

c) relativamente restritivo, abrangendo 
apenas os que, por força de lei, contrato 
ou outro ato jurídico, prestem serviços 
de natureza permanente, ligados 
diretamente a qualquer órgão do poder 
estatal.  

d) bastante amplo, abrangendo até 
mesmo os que, por força de qualquer 
ato jurídico, prestem serviços de 
natureza excepcional, mesmo que 
não remunerados para tanto e ligados 
apenas indiretamente a um órgão do 
poder estatal.  

e) amplo, abrangendo também os que, por 
força de qualquer ato jurídico, prestem 
até mesmo serviços de natureza 
temporária ou excepcional, desde que 
com retribuição financeira e ligados 
diretamente a algum órgão do poder 
estatal.

2. (15679) ESAF – 2006 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94
As comissões de ética previstas no Código 
de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal, aprovado 
pelo Decreto nº 1.171, de 22.6.1994:

I – devem orientar os servidores do 
respectivo órgão ou entidade sobre a ética 
no serviço público.

II – podem instaurar, de ofício ou mediante 
representação, processo destinado a 
apurar infração de natureza ética, cometida 
por servidor do órgão ou entidade a que 
pertençam.

III – podem conhecer de consulta formulada 
por jurisdicionado administrativo, sobre 
determinado assunto cuja análise seja 
recomendável para resguardar o exercício 
da função pública.

IV – devem informar aos organismos 
encarregados da execução do quadro de 
carreira dos servidores, os registros relativos 
às infrações de natureza ética apuradas.

V – têm competência para aplicar a pena de 
censura ao faltoso.

Estão corretas:

a) apenas as afirmativas I, II, IV e V.  
b) as afirmativas I, II, III, IV e V.  
c) apenas as afirmativas I, II, III, e V.  
d) apenas as afirmativas I, II e V.  
e) apenas as afirmativas II e III.

3. (31070) ESAF – 2012 – ÉTICA – Decreto Nº 
6.029/07

Considerando-se as normas aplicáveis 
ao Sistema de Gestão da Ética do Poder 
Executivo Federal, assinale a opção 
incorreta.
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a) As pessoas jurídicas de direito privado 
podem provocar a atuação de Comissão 
de Ética para apuração de infração ética 
imputada a agente público.  

b) As Comissões de Ética, ao concluir pela 
existência de falta de ética, poderão 
aplicar ao servidor penas disciplinares 
como a de advertência e suspensão.  

c) A abertura de processo para apuração 
de infração de natureza ética não 
depende de recebimento de denúncia.  

d) Até sua conclusão, os procedimentos 
instaurados para apuração de 
possíveis infrações das normas éticas 
serão mantidos com a chancela de 
“reservado”.  

e) Nem sempre a identidade do 
denunciante de infração às normas 
éticas será mantida sob reserva.

4. (79107) CESPE – 2008 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94, Decreto Nº 6.029/07

Considere a seguinte situação hipotética.

Natália e sua equipe de servidores do setor 
de comunicação de um ministério foram 
encarregadas de preparar folheto destinado 
a divulgar as atividades da Comissão de Ética 
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as 
relações entre o presidente da República, os 
ministros de Estado e a referida Comissão.

A partir dessa situação, julgue os próximos 
itens, de acordo com o disposto nos 
decretos nº 6.029/2007

Considere-se que, durante os trabalhos, 
Natália tenha orientado sua equipe para 
traçar um perfil do público que iria receber 
o folheto e, depois, selecionar diagramas e 
fotografias adequados para esse público. 
Considere-se, ainda, que um colega da 
equipe tenha argumentado, em conversa 
com Natália, que a equipe não deveria 
gastar tempo e recursos nessa tarefa, a seu 
ver desnecessária. Nesse caso, a decisão 
de Natália é a mais adequada, pois é dever 

do servidor público ter cuidado ao tratar 
os usuários do serviço, aperfeiçoando os 
processos de comunicação e contato com o 
público.

(   )Certo  (   )Errado

5. (79108) CESPE – 2008 – ÉTICA – Decreto Nº 
6.029/07, Decreto Nº 1.171/94

Considere a seguinte situação hipotética.

Natália e sua equipe de servidores do setor 
de comunicação de um ministério foram 
encarregadas de preparar folheto destinado 
a divulgar as atividades da Comissão de Ética 
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as 
relações entre o presidente da República, os 
ministros de Estado e a referida Comissão.

A partir dessa situação, julgue os próximos 
itens, de acordo com o disposto nos 
decretos nº 6.029/2007

Considere-se que a versão inicial do folheto 
preparado pela equipe de Natália contivesse 
diagrama no qual a CEP e sua Secretaria-
Executiva estivessem diretamente ligadas ao 
ministro da Justiça, por ser esse ministério o 
mais antigo. Nesse caso, o folheto deveria 
ser corrigido, pois a CEP e sua Secretaria-
Executiva são vinculadas diretamente ao 
presidente da República.

(   ) Certo  (   ) Errado

6. (15678) ESAF – 2006 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

Estão subordinados ao Código de Conduta 
Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal, aprovado pelo 
Decreto nº 1.171, de 22.6.1994:

I – os empregados das empresas públicas 
federais.

II – os empregados das empresas privadas 
que prestam serviços aos órgãos e entidades 
do Poder Executivo Federal mediante 
contrato de prestação de serviços (serviços 
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terceirizados, tais como segurança, limpeza, 
etc.).

III – os que prestam serviço de natureza 
temporária na Administração Pública federal 
direta, sem remuneração.

IV – os servidores do Poder Legislativo.

V – os servidores do Poder Judiciário.

Estão corretas

a) as afirmativas I, II, III, IV e V.  
b) apenas as afirmativas I, IV e V.  
c) apenas as afirmativas I e III.  
d) apenas as afirmativas I, II e III.  
e) nenhuma das afirmativas está correta.

7. (15654) ESAF – 2009 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

De acordo com o Decreto n. 1.171/1994 
(Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal), é 
vedado ao servidor público:

I – aceitar ajuda financeira, para si ou para 
familiares, fornecida pela parte interessada, 
para fins de praticar ato regular e lícito, 
inserido em sua esfera de atribuições;

II – fazer uso de informação privilegiada 
obtida no âmbito interno do seu serviço, 
salvo quando a informação afetar interesse 
do próprio servidor;

III – utilizar, para fins particulares, os serviços 
de servidor público subordinado;

IV – utilizar-se da influência do cargo para 
obter emprego para um parente próximo;

V – procrastinar a decisão a ser proferida em 
processo de sua competência porque tem 
antipatia pela parte interessada.
Estão corretas:

a) as afirmativas I, II, III, IV e V.  
b) apenas as afirmativas I, II, III e IV.  
c) apenas as afirmativas I, II, III e V.  
d) apenas as afirmativas I, III, IV e V.  
e) apenas as afirmativas III, IV e V.

8. (79106) CESPE – 2008 – ÉTICA – Decreto Nº 
6.029/07

Considere a seguinte situação hipotética.

Natália e sua equipe de servidores do setor 
de comunicação de um ministério foram 
encarregadas de preparar folheto destinado 
a divulgar as atividades da Comissão de Ética 
Pública (CEP) e de explicar, em particular, as 
relações entre o presidente da República, os 
ministros de Estado e a referida Comissão.

A partir dessa situação, julgue os próximos 
itens, de acordo com o disposto nos 
decretos nº 6.029/2007

Suponha-se ter havido um episódio, 
largamente noticiado pela imprensa, em que 
a votação de matéria polêmica houvesse 
terminado empatada e o presidente da 
CEP houvesse desempatado em favor 
de uma das partes. Nessa situação, seria 
correto a equipe de Natália explicar que o 
presidente da CEP tem voto de qualidade 
nas deliberações do colegiado.

(   ) Certo  (   ) Errado

9. (79105) FUNRIO   2013   ÉTICA   Decreto Nº 
6.029/07

O Sistema de Gestão da Ética do Poder  
Executivo Federal foi instituído com  a  
finalidade de promover atividades que 
dispõem sobre a conduta ética no âmbito 
do Executivo Federal, possuindo, dentre 
outras, a competência de 

a) implementar políticas públicas onde a 
transparência e o acesso à informação 
são instrumentos dispensáveis ao 
exercício de gestão da ética pública.      

b) articular ações com vistas a estabelecer 
e efetivar procedimentos de incentivo 
e incremento ao desempenho 
institucional na gestão da ética pública 
do Estado brasileiro.  

c) permitir a utilização de artifícios 
destinados a procrastinar o exercício de 
direito por qualquer cidadão.  
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d) utilizar meios que impeçam a 
compatibilização e a interação de 
normas e procedimentos relativos à 
ética pública.  

e) discriminar e segregar os órgãos, 
programas e ações relacionados com a 
ética pública.

10. (15606) ESAF – 2010 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, 
aprovou o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal e, entre outras providências, 
determinou que os órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal direta 
e indireta constituíssem as respectivas 
Comissões de Ética. A respeito dos termos 
desse Código, assinale a opção incorreta.

a) A função pública deve ser tida como 
exercício profissional e, portanto, se 
integra na vida particular de cada 
servidor público. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia a dia em 
sua vida privada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida 
funcional.      

b) A pena aplicável ao servidor público 
pela Comissão de Ética é a censura.  

c) É vedado ao servidor iludir ou tentar 
iludir qualquer pessoa que necessite do 
atendimento em serviços públicos.  

d) É dever fundamental do servidor 
público abster-se, de forma absoluta, de 
exercer sua função, poder ou autoridade 
com finalidade estranha ao interesse 
público, mesmo que observando as 
formalidades legais e não cometendo 
qualquer violação expressa à lei.  

e) O Código de Ética elenca apenas deveres 
negativos do servidor público.

11. (15643) ESAF – 2004 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 
(Código de Conduta do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal), são deveres 
fundamentais do servidor público:

I – tratar cuidadosamente os usuários dos 
serviços, aperfeiçoando o processo de 
comunicação e contato com o público.

II – omitir a verdade sobre fato que 
prejudique a Administração e beneficie o 
cidadão.

III – ser assíduo e frequente ao serviço.

IV – facilitar a fiscalização de todos os atos 
ou serviços por quem de direito.

Estão corretos os itens:

a) I, II e III  

b) II, III e IV  

c) I, III e IV  

d) I, II e IV  

e) I, II, III e IV

12. (15644) ESAF – 2004 – ÉTICA – Decreto Nº 
1.171/94

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 
(Código de Conduta do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal), é vedado ao 
servidor público:

I – valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal.

II – desviar servidor público para 
atendimento a interesse particular.

III – fazer uso, em benefício próprio, de 
informação privilegiada obtida em razão do 
cargo.

IV – manter consigo, fora da repartição 
onde exerce suas funções, o computador 
portátil (notebook) que recebeu para uso no 
interesse do serviço.



www.acasadoconcurseiro.com.br 897

Receita Federal (Analista) – Ética – Prof. Pedro Kuhn

Estão corretos os itens:

a) I, II e III  

b) II, III e IV  

c) I, III e IV  

d) I, II e IV  

e) I, II, III e IV

13. (79104) FUNRIO – 2013 – ÉTICA – Decreto Nº 6.029/07

De acordo com o Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, os trabalhos das comissões de 
ética devem ser desenvolvidos com celeridade e com observância, dentre outros, do princípio 
da:

a) independência e parcialidade de seus membros na apuração dos fatos.  
b) exposição indiscriminada da pessoa investigada.  
c) conclusão abreviada da investigação, independentemente do contraditório e da ampla 

defesa.  
d) divulgação imediata da identidade do denunciante.  
e) proteção à honra e à imagem da pessoa investigada.

Para ver a explicação do professor sobre as questões, acesse o link a seguir ou baixe 
um leitor QR Code em seu celular e fotografe o código.

http://acasadasquestoes.com.br/prova-imprimir.php?prova=2944672 

Gabarito: 1. (31069) D 2. (15679) B 3.(31070) B 4. (79107) Certo 5. (79108) Errado 6. (15678) D 7. (15654) D  
8. (79106) Certo 9.(79105) B 10. (15606) E 11. (15643) C 12. (15644) A 13. (79104)E
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Administração Geral:

1. Planejamento: planejamento estratégico; planejamento baseado em cenários. 2. Processo 
decisório: técnicas de análise e solução de problemas; fatores que afetam a decisão; tipos de 
decisões. 3. Gestão de pessoas: estilos de liderança; gestão por competências; trabalho em 
equipe; motivação; empoderamento. 4. Gestão: Gerenciamento de projetos; Gerenciamento 
de processos, Gestão da Mudança; Gestão da informação e do conhecimento. 5. Controle 
administrativo: indicadores de desempenho; conceitos de eficiência, eficácia e efetividade 6. 
Comunicação organizacional: habilidades e elementos da comunicação.

Direito Administrativo: 12. Acesso à Informação Pública: Lei nº 12.527, de 18/11/2011. 

Banca : Esaf

Cargo: Analista Tributário
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Administração Geral

1. FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

A Administração possui dezenas de definições na literatura especializada. De forma simples, 
pode-se dizer que administrar é a tarefa de tomar decisões sobre recursos para atingir objetivos.

Nesse contexto, o Processo Organizacional (ou Administrativo, ou de Gerenciamento) é o 
conjunto de decisões do administrador, ou seja, as funções que o gestor executa (planejar, 
organizar, dirigir, liderar, comunicar, controlar, avaliar, etc.).

Assim como um processo é uma forma sistematizada de se fazer algo (uma sequência de passos 
para atingir um objetivo), o Processo Organizacional é a forma sistematizada que o gestor usa 
para facilitar o gerenciamento da organização (uma sequência de funções).

Autores divergem sobre as funções que compõem o Processo Organizacional, incluindo ou 
excluindo atividades em seus modelos. Algumas dessas diferenças são apenas semânticas; 
outras são baseadas na importância relativa dada aos elementos. Por exemplo, dois modelos 
frequentemente encontrados em editais de concursos são compostos por "Planejamento, 
Direção, Comunicação, Controle e Avaliação" ou "Planejamento, Organização, Direção e 
Controle".

O importante é perceber que, ao se analisar a fundo cada modelo, verifica-se que seus 
elementos, mesmo com nomes diferentes, representam processos muito semelhantes.

Foi a Teoria Clássica da Administração, de Henry Fayol, que deu notoriedade às funções 
administrativas. Para ele a Administração dividia-se em: prever, organizar, comandar, coordenar 
e controlar. Hoje em dia, o modelo mais aceito é oriundo da teoria Neoclássica, uma evolução 
do pensamento de Fayol, e possui 4 funções: Planejamento, Organização, Direção e Controle.

 • Planejar é examinar o futuro e traçar objetivos e um plano de ação;

 • Organizar é montar uma estrutura humana e material, é alocar recursos para alcançar os 
objetivos;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br904

 • Dirigir é manter o pessoal em atividade, é reunir, coordenar e harmonizar as atividades e os 
esforços das pessoas;

 • Controlar é cuidar para que tudo seja realizado conforme os planos e as orientações.

A seguir, a figura que representa esse Processo Administrativo.

1. (ESAF – 2012 – DNIT – SUPERIOR) O processo administrativo é composto pelas seguintes 
funções:

1) planejamento.

2) organização.

3) direção.

4) controle.

A seguir, têm-se os conceitos de cada uma das funções administrativas:

a) manter o pessoal em atividade em toda a empresa, reunir, unificar e harmonizar toda a 
atividade e esforço.

b) examinar o futuro e traçar um plano de ação a médio e longo prazo.

c) cuidar para que tudo se realize de acordo com os planos e as orientações.

d) montar uma estrutura humana e material para realizar o empreendimento.

Assinale a opção que apresenta a correta relação entre a função administrativa e seu conceito.

a) 1 a – 2 b – 3 c – 4 d
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b) 1 c – 2 a – 3 d – 4 b
c) 1 d – 2 c – 3 b – 4 a
d) 1 b – 2 c – 3 a – 4 d
e) 1 b – 2 d – 3 a – 4 c

2. (ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e Controle) O processo administrativo compõe-se de 
quatro funções básicas. Indique a opção correta.

a) A função organização refere-se ao sistema de definição de objetivos, alocação de recursos e 
os meios para alcançá-los. A de direção ao agrupamento das atividades em órgãos e cargos, 
definindo níveis de autoridade e responsabilidade.

b) A função planejamento possibilita o monitoramento do desempenho organizacional 
e a tomada de ações corretivas. A de organização a divisão do trabalho e designação de 
processos e atividades.

c) A função controle permite a execução de atividades e alocação de recursos para atingir os 
objetivos. A de direção o exercício da liderança e coordenação de esforços.

d) A função planejamento possibilita a definição da missão organizacional e a programação de 
atividades. A de direção a orientação da mão-de-obra e a coordenação de esforços.

e) A função controle permite desenhar o trabalho a ser executado e coordenar atividades. A 
de organização o exercício da comunicação, liderança e motivação.

 2. PLANEJAMENTO
Constitui a função inicial da administração, pois estabelece o alicerce para as subsequentes 
funções de organizar, liderar e controlar; é considerado função fundamental do administrador.

Planejar é o procedimento de analisar a organização e o ambiente, determinar os objetivos e 
traçar os planos necessários para atingi-los da melhor maneira possível – o que deve ser feito, 
quem fará, quando, onde, por que, como e quanto gastará.

Há, genericamente, cinco partes a serem planejadas:

1. Fins: estado futuro – visão, missão, objetivos, metas etc.

2. Meios: caminho para chegar ao estado futuro – estratégias, políticas, projetos, processos 
etc.

3. Organização: estruturação dos meios para realizar os fins.

4. Recursos: dimensionamento dos recursos necessários (pessoas, tecnologia, finanças etc.).

5. Implantação e controle: definir os meios de acompanhamento da gestão.

O planejamento gera uma série de benefícios, dentre eles:

 • Foco e comprometimento – convergência e coordenação dos esforços.

 • Flexibilidade – maior capacidade de adaptar-se ao ambiente.

Gabarito: 1. E 2. D
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 • Agilidade e maior embasamento na tomada de decisões.

 • Eficiência na utilização dos recursos.

 • Definição de prazos e de métodos de controle dos resultados.

2.1 Princípios e Filosofias do Planejamento

A literatura de Administração enumera diversos princípios ligados ao Planejamento. Alguns 
deles são:

 • Inerência – é inerente à natureza humana, é indispensável, sendo parte integrante da 
administração, e deve estar presente em todos os níveis e setores de atividades; 

 • Universalidade – tenta prever todas as variáveis e todas as consequências, até onde 
seja possível, levando em conta todas as opiniões. Uma visão unilateral prejudica o 
planejamento; 

 • Unidade – abrange múltiplas facetas, que devem ser integradas num conjunto coerente; 

 • Previsão – está voltado para o futuro. É, intrinsecamente, uma previsão de curto, médio e 
longo prazo; 

 • Flexibilidade – apesar de buscar uma situação futura específica (objetivos), deve ser feita 
uma revisão constante do curso dos acontecimentos, de modo a possibilitar reajustamentos 
e alterações (dentro de limites razoáveis).

Djalma Oliveira (2013) cita princípios gerais e específicos:

Princípios Gerais:

1. Contribuição aos objetivos – o planejamento deve sempre visar aos objetivos máximos da 
organização. Deve-se hierarquizar os objetivos estabelecidos e procurar alcançá-los em sua 
totalidade, tendo em vista a interligação entre eles. 

2. Precedência do planejamento – é uma função administrativa que vem antes das outras 
(organização, direção e controle). 

3. Maior penetração e abrangência – pode provocar uma série de modificações nas 
características e atividades da empresa (pessoas, tecnologia, materiais etc.).

4. Maior eficiência, eficácia e efetividade – deve procurar maximizar os resultados e 
minimizar as deficiências.

Princípios Específicos: representam uma atitude e visão interativa do planejamento, conforme 
Ackoff.

1. Planejamento participativo: o papel do responsável é facilitar o processo de elaboração do 
plano pela própria empresa, o qual deve ser realizado pelas áreas pertinentes.
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2. Planejamento coordenado (horizontal): todos os aspectos envolvidos devem ser 
projetados para que atuem de forma interdependente.

3. Planejamento integrado (vertical): os vários escalões de uma empresa devem ter seus 
planejamentos integrados. 

4. Planejamento permanente: essa condição é exigida pela própria turbulência do ambiente, 
pois nenhum plano mantém seu valor com o tempo. Apesar de o planejamento buscar uma 
situação futura específica (objetivos), deve ser feita uma revisão constante do curso dos 
acontecimentos, de modo a possibilitar reajustamentos e alterações (flexibilidade dentro 
de limites razoáveis).

Oliveira também relaciona três tipos de Filosofias de planejamento, pois, “todo planejamento 
se subordina a uma filosofia de ação”:

1. Satisfação: busca alcançar um mínimo de satisfação, fazer as coisas “suficientemente bem”, 
sem esforços extras para superar as expectativas. É considerada uma filosofia conservadora/
defensiva, voltada para a estabilidade e a manutenção da situação existente em um 
ambiente previsível e estável. Busca identificar e sanar problemas internos, conservando as 
práticas vigentes. Sua base é retrospectiva – aproveita a experiência passada para projetar 
o futuro, assegurar a continuidade do sucesso.

2. Otimização: busca mais que a satisfação, procura fazer “tão bem quanto possível”. É 
analítica, voltada para a inovação e a melhoria incremental das práticas vigentes. Busca 
assegurar a reação adequada às mudanças em um ambiente dinâmico e incerto; maximizar 
o desempenho da organização, utilizando melhor os recursos disponíveis. Utiliza técnicas 
matemáticas, estatísticas e simulações.

3. Adaptação: é o planejamento inovativo, dando mais valor ao processo de planejar do que 
ao plano em si. Exige diferentes planos dependendo do conhecimento em relação ao futuro 
(certeza, incerteza ou ignorância) e busca a homeostase – equilíbrio interno e externo após 
uma mudança. Foco nas contingências, no futuro – antecipar eventos e identificar ações 
adequadas em um ambiente dinâmico e incerto.

1. (ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico Administrativo) São princípios do planejamento que 
compõem a administração estratégica, exceto:

a) Inerência.
b) Universalidade.
c) Fracionamento.
d) Previsão.
e) Flexibilidade.

Gabarito: 1. C
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2.2 Tipos ou Níveis de Planejamento

A divisão mais comum do planejamento é a hierárquica, separando-o em três níveis: estratégico, 
tático e operacional.

2.2.1 Planejamento Estratégico

Também chamado de Planejamento Institucional ou Organizacional, procura estabelecer a 
melhor direção a ser seguida pela organização com um todo, ou, em outras palavras, visa à 
definição de objetivos organizacionais amplos e de longo prazo.

O processo de planejamento estratégico consiste em estruturar e esclarecer os caminhos da 
organização e os objetivos que ela deve alcançar. É de responsabilidade da alta administração 
(cúpula administrativa) e está voltado para as relações entre a empresa e seu ambiente, levando 
em conta os fatores internos (forças e fraquezas) e externos (ameaças e oportunidades).

Como o Planejamento Estratégico é genérico e abrangente, ele não pode ser aplicado 
isoladamente. Por isso, é preciso que sejam elaborados, de maneira integrada, os Planos Táticos 
(funcionais) e Operacionais, os quais desdobram e detalham a estratégia. 

2.2.2 Planejamento Tático

É notório que, para o Planejamento Estratégico dar certo, cada área da organização deve fazer 
sua parte. O Planejamento Tático é justamente o desdobramento do plano estratégico em cada 
unidade/área/departamento/divisão (estratégias funcionais).

Os planos táticos são responsabilidade dos gerentes funcionais (marketing, recursos humanos, 
produção, finanças, etc.) e traduzem as estratégias globais em ações especializadas, com o 
objetivo de otimizar determinada área (ou áreas).

É, portanto, o planejamento desenvolvido no nível intermediário, de médio prazo, visando 
aproximar o estratégico do operacional. Dessa forma, ao ser a interface entre estratégia e 
operação, produz planos mais bem direcionados às distintas atividades organizacionais.
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2.2.3 Planejamento Operacional

Os planos operacionais especificam atividades e recursos que são necessários para a realização 
dos objetivos.

A estratégia operacional é direcionada às unidades operacionais básicas, a cada atividade. É 
o desdobramento dos planos táticos, seu foco está no curto prazo e, como o próprio nome já 
define, está voltada especificamente às tarefas e operações realizadas no nível operacional, ou 
seja, para o dia a dia da organização.

O processo de planejamento operacional compreende, basicamente, as seguintes etapas:

1. Análise dos objetivos = que resultados devem ser alcançados?

2. Planejamento das atividades e do tempo = o que deve ser feito e quando?

3. Planejamento dos recursos = quem fará o que, usando quais recursos?

4. Avaliação dos riscos = que condições podem ameaçar as atividades e os resultados?

5. Previsão dos meios de controle = como saber se estamos no caminho certo?

A estratégia operacional busca a otimização de resultados e é constituída de uma infinidade 
de planos operacionais que proliferam nas diversas áreas da organização: detalhamento das 
etapas de projetos, prazos e cronogramas, sistemas, equipamentos, planos de ação, manuais, 
regulamentos, etc.

Cada plano pode consistir em muitos subplanos com diferentes graus de detalhamento. No 
fundo, os planos operacionais cuidam da administração da rotina para assegurar que todos 
executem as tarefas e operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela 
organização, a fim de que esta possa alcançar os objetivos estratégicos.

2.2.4 Resumo
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A figura a seguir mostra o desdobramento do planejamento organizacional.

Tipo Nível

Planejamento Estratégico Estratégico

Planejamento 
mercadológico

Planejamento  
financeiro

Planejamento 
de produção

Planejamento 
de recursos 
humanos

Planejamento 
Organizacional Tático

Plano de preços 
e produtos

Plano de 
despesas

Plano da 
capacidade de 
produção

Plano de 
recrutamento e 
seleção

Plano diretor de 
sistemas

Operacional

Plano de 
promoção

Plano de 
investimenos

Plano do 
controle de 
qualidade

Plano de 
treinamento

Plano de 
estrutura 
organizacional

Plano de vendas Plano de 
compras

Plano de 
estoques

Plano de cargos 
e salários

Plano de rotinas 
administrativas

Plano de 
distribuição

Plano de fluxo 
de caixa

Plano de 
utilização de 
mão de obra

Plano de 
promoções

Plano de 
informações 
gerenciais

Plano de 
pesquisas de 
mercado

Plano 
orçamentário

Plano de 
expedição de 
produtos

Plano de 
capacitação 
interna

Plano de 
comunicações

1. (ESAF – 2012 – DNIT – Técnico Administrativo) Planejamento é uma ferramenta importante na 
condução das organizações. Sobre esse tema, indique a opção correta. 
a) O plano tático estabelece missão, produtos e serviços oferecidos pela organização.
b) O planejamento estratégico alcança apenas os níveis institucional e gerencial, não 

contemplando orientações para o nível operacional.
c) O planejamento tático abrange toda a organização, definindo a sua relação com o seu 

ambiente.
d) O plano operacional traduz o plano estratégico em ações especializadas, como marketing, 

operações e outros.
e) Planejamento operacional define atividades e recursos que possibilitam a realização de 

objetivos estratégicos ou funcionais.

2. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Superior) Entre as opções abaixo selecione a mais correta. 
a) No nível institucional o planejamento envolve a determinação de objetivos departamentais 

e operacionais. 
b) No nível intermediário o planejamento é tático e trata da alocação de recursos. 
c) No nível intermediário o planejamento desdobra estratégias em planos operacionais. 
d) No nível operacional o planejamento desdobra planos operacionais em planos estratégicos. 
e) No nível operacional o planejamento desdobra planos estratégicos em operacionais.

Gabarito: 1. E 2. B
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2.3 Planejamento Estratégico

É o planejamento global, que orienta todo o sistema organizacional.

O Planejamento Estratégico define a maneira pela qual uma organização pretende aplicar uma 
determinada estratégia para alcançar os objetivos propostos.

Chiavenato (2014) relaciona três parâmetros para a definição do planejamento estratégico: 
validade externa, capacidade interna e visão compartilhada.

Características gerais do Planejamento Estratégico:

 • É projetado para longo prazo; 

 • Envolve toda a organização: é amplo, sintético, compreensivo e sistêmico;

 • Define a missão, a visão, os objetivos globais e as estratégias organizacionais;

 • É dinâmico e contínuo: é uma forma de aprendizagem organizacional, pois constitui uma 
tentativa constante de aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e 
incerto.

 • Impõe racionalidade às decisões e proporciona rumo (direcionamento) às ações da 
organização: é um processo de construção do consenso entre os diferentes interesses.

 • Exige uma análise global da situação: é embasado essencialmente nos problemas e 
desafios da organização, sendo necessário avaliar o passado (histórico), o presente (posição 
estratégica) e o futuro, além de fatores internos e externos (ambientais).

 • Busca fortalecer as sinergias entre recursos, capacidades e potencialidades da organização, 
facilitando sua interação com o ambiente (adaptação ao ambiente mutável);

Segundo Matias-Pereira, são fatores importantes para o alcance de resultados positivos na 
implementação de planejamento estratégico, principalmente na administração pública:

 • Forma de envolvimento dos atores, em especial do processo de sensibilização. Devem 
ser mobilizados previamente por preocupações comuns e estar dispostos a debaterem 
conjuntamente formas de enfrentamento das situações-problema.
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 • Interação e qualidade da relação entre conjunto de atores que planeja.

 • Nível de consciência das potencialidades e debilidades que o grupo que planeja possui.

 • Capacidade de percepção das condições que sustentam e condicionam a viabilidade das 
ações planejadas.

 • Demonstração de vontade política para a implementação e a existência de mecanismos 
que monitoram tanto o plano quanto os elementos contextuais que lhe deram origem.

1. (ESAF – 2014 – Auditor Fiscal da Receita Federal) Analise os itens a seguir e assinale a opção 
correta.

I – O planejamento estratégico é elaborado no nível institucional, tem conteúdo detalhado e 
analítico abordando cada unidade organizacional em separado.

II – O planejamento impõe racionalidade e proporciona rumo às ações da organização.

III – O planejamento estratégico é definido na área de intersecção dos conjuntos definidos 
pelos parâmetros viabilidade externa, capacidade interna e visão compartilhada.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

2. (78570) ESAF – 2014 – Ministério do Turismo – Superior

“As organizações não operam na base da improvisação e nem funcionam ao acaso. Nada 
é deixado ao sabor dos ventos. Elas requerem planejamento para todas as suas operações 
e atividades, principalmente quando operam em ambientes dinâmicos, complexos e 
competitivos.”

(Chiavenato, 2003, Administração dos Novos Tempos, p.209).

Analise as afirmativas que se seguem e assinale a opção correta.

I – O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional já que é uma 
tentativa constante de aprender a se ajustar ao ambiente.

II – O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso já que se torna um 
meio de atender à diversidade dos interesses e às necessidades dos parceiros envolvidos, na 
direção que melhor convenha a todos.

III – A viabilidade externa, a capacidade interna e a visão compartilhada são parâmetros do 
planejamento estratégico traduzidos pela definição do que é necessário e possível; o que a 
organização é capaz de fazer; e qual o futuro desejado para a organização.

a) Somente II está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.
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3. (ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Superior) Sobre planejamento estratégico, é correto 
afirmar:

( ) é um processo sistêmico, dinâmico e contínuo.

( ) é embasado essencialmente nos problemas e desafios da organização.

( ) é um processo de determinação de objetivos estratégicos da organização.

a) C – C – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – E – E

2.3.1 Processo de Planejamento Estratégico

Importante: não há consenso na literatura sobre a quantidade e a ordem das fases/etapas do 
planejamento estratégico. Alguns administradores preferem definir os objetivos primeiro e 
depois fazer o diagnóstico e estabelecer as estratégias; outros priorizam o diagnóstico (análise 
das ameaças e oportunidades, forças e fraquezas) e somente depois definem os objetivos e as 
estratégias. Além disso, a situação muda frequentemente, por isso, as análises devem ser feitas 
continuamente, para acompanhar a evolução de todas as variáveis que afetam a organização. 
As decisões dos administradores criam novas situações, que precisam ser acompanhadas. 
Desse modo, o planejamento da estratégia é um processo contínuo e não um procedimento 
burocrático periódico.

O modelo prescritivo de planejamento estratégico dos neoclássicos segue cinco estágios:

1. Formulação dos objetivos organizacionais;

2. Análise externa do ambiente (auditoria externa): condições, oportunidades, ameaças;

3. Análise interna da empresa ou auditoria interna: forças, fraquezas, recursos, competências;

4. Formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia a ser utilizada;

5. Desenvolvimento de planos táticos e operacionalização da estratégia.

Maximiano define Planejamento Estratégico como o “processo de estruturar e esclarecer os 
caminhos da organização e os objetivos que ela deve alcançar”. Ele cita as seguintes fases: 

1. Análise da situação estratégica presente da organização (onde estamos?): missão, 
desempenho, resultados alcançados;

Gabarito: 1. B 2. E 3. D
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2. Análise SWOT: análise do ambiente (quais são as ameaças e oportunidades do ambiente?) 
e interna (quais são os pontos fortes e fracos dos sistemas internos da organização?);

3. Elaboração do plano estratégico da organização (objetivos = para onde devemos ir? + 
estratégias = o que devemos fazer para chegar até lá?);

4. Implementação e avaliação.

Djalma Oliveira distingue 4 fases:

1. diagnóstico estratégico: identificação da visão, valores, análise externa/interna e 
concorrentes;

2. missão da empresa: definição, propósitos atuais e potenciais, cenários, postura estratégica;

3. instrumentos prescritivos e quantitativos: objetivos, metas, estratégias, políticas, projetos, 
planos de ação, etc.;

4. controle e avaliação.

Obs: Plano Estratégico é o nome que se dá ao resultado do processo de planejamento 
estratégico. O plano, portanto, é o produto do planejamento, é o documento que contém as 
diretrizes e decisões estratégicas de uma organização.

1. (ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Ultrapassada 
a fase do planejamento estratégico, impõe-se a execução dos planos, oportunidade em que 
caberão, ao coordenador, as seguintes incumbências, exceto:

a) planejar o desenvolvimento das atividades estruturantes.
b) promover a compatibilização entre as diversas tarefas.
c) controlar e adequar prazos.
d) rever e alterar a fundamentação da estratégia adotada.
e) prever e prover soluções.

2. (ESAF – ANEEL – 2006) Na coluna A, identificam-se algumas etapas do processo de planejamento 
estratégico e na coluna B, exemplificam-se fatores a serem considerados em cada etapa.



Receita Federal (Analista) – Administração Geral – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 915

Coluna A Coluna B

AI – Análise da situação estratégica 
atual

BI – Retorno do investimento, política 
de recurso humanos, participação no 
mercado. preços das compras.

AII – Análise do ambiente
BII – Missão e visão do negócio; clientes 
e mercado; vantagens competitivas; 
desempenho.

AIII – Análise interna
BIII – Concorrência, comportamento dos 
consumidores, mudanças tecnológicas, 
política econômica.

Relacione a coluna A com a coluna B e assinale a opção que indica a relação correta.

a) AI – BII; AII – BIII; AIII – BI
b) AI – BII; AII – BI; AIII – BIII
c) AI – BI; AII – BIII; AIII – BII
d) AI – BIII; AII – BII; AIII – BI
e) AI – BIII; AII – BI; AIII – BII

2.3.2 Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos e Metas

Enquanto a missão define a razão de ser da organização e a visão proporciona uma imagem 
do que ela quer ser, os objetivos estabelecem resultados concretos que se pretende alcançar 
dentro de um prazo de tempo específico.

2.3.2.1 Missão

A missão é uma declaração sobre a razão de ser da organização: o que a organização é, qual 
seu propósito e como pretende atuar no seu dia a dia. Representa sua identidade, portanto, 
traduz o sistema de valores e é duradoura (atemporal).

Não pode ser ampla demais (sob risco de não especificar o que a organização faz), nem 
restrita demais (a ponto de minimizar as ações da organização). A declaração de missão deve 
responder “por que existimos?”. A missão está ligada diretamente aos objetivos institucionais e 
aos motivos pelos quais a organização foi criada, na medida em que representa a sua razão de 
ser. Não deve ser confundida com os produtos ou serviços ofertados pela instituição.

Em geral, a missão está alinhada com os seguintes aspectos:

 • A razão de ser da organização;

 • O papel na sociedade;

 • A natureza do negócio;

 • Os tipos de atividades em que ela deve concentrar seus esforços.

Gabarito: 1. D 2. A
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Missão do Poder Judiciário: realizar justiça.

Receita Federal: exercer a administração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito ao 
cidadão, em benefício da sociedade.

2.3.2.2 Visão

A visão representa aquilo que a organização deseja ser no futuro. Busca criar uma imagem 
que desafie e mobilize as pessoas. É estabelecida sobre os fins da instituição e corresponde à 
direção suprema que a organização busca, o destino que se pretende transformar em realidade.

A visão de futuro é aquela que detecta os sinais de mudança, identificando oportunidades e 
ameaças, e direciona os esforços, inspirando e transformando produtivamente um propósito 
em ação, em fato concreto.

Características da Visão:

 • Situação altamente desejável, aquilo que a organização quer ser no futuro;

 • Desafiadora, mas possível, com potencial de mobilização;

 • Clara e concisa;

 • Coerente com a missão;

 • Característica temporal – longo prazo, mas não permanente.

Visão do Poder Judiciário: ser reconhecido pela Sociedade como instrumento efetivo de justiça, 
equidade e paz social.

Receia Federal: ser uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, 
referência nacional e internacional.

2.3.2.3 Valores

Os valores são os atributos e virtudes da organização, as suas qualidades.

Refletem as crenças fundamentais, os princípios, as convicções dominantes para a maioria das 
pessoas da organização. São virtudes que se pretende preservar e incentivar.

Os valores atuam como motivadores que orientam e direcionam as ações das pessoas na 
organização e na tomada de decisões, contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho.

Servem como padrão de comportamento e fornecem sustentação a todas as principais decisões 
da organização. 

Valores do Poder Judiciário: credibilidade; acessibilidade; celeridade; ética; imparcialidade; 
modernidade; probidade; responsabilidade Social e Ambiental; transparência.

Receita Federal: respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, 
profissionalismo e transparência.
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2.3.2.4 Objetivos Estratégicos

Em termos resumidos, pode-se dizer que objetivos são os fins ou estados futuros que desejam 
alcançar por meio da aplicação de recursos.

No Planejamento Estratégico, os objetivos são desafios que, se alcançados, são suficientes para 
a concretização da visão de futuro da organização. Representam um conjunto de prioridades 
que esclarecem o que a estratégia quer alcançar e o que é crítico para o seu sucesso. São de 
longo prazo e cobrem a organização como um sistema global.

Nos objetivos estratégicos, os resultados pretendidos incidem sobre os grandes desafios 
institucionais e, portanto, devem ser definidos por pessoas pertencentes ao nível estratégico 
da organização (alta administração), que determinarão os pontos de concentração de seus 
esforços.

Devem ser coerentes com a missão, visão e os valores da organização e estar de acordo com 
os recursos humanos, físicos, tecnológicos, políticos e financeiros. Os prazos porventura 
estabelecidos devem ser plausíveis.

Caracterizam-se por serem aceitáveis, flexíveis, mensuráveis, motivadores, inteligíveis e 
alcançáveis.

Exemplo de alguns objetivos estratégicos: Aperfeiçoar a aplicação dos recursos; Ampliar e 
adequar a rede de atendimento; Desenvolver cultura voltada aos valores, aos resultados e à 
responsabilidade socioambiental; Promover a valorização e a qualidade de vida das pessoas; 
Simplificar e desburocratizar normas e processos e uniformizar procedimentos.

2.3.2.5 Metas

Meta é um nível de desempenho que deve ser medido e realizado dentro de determinado 
prazo. É uma etapa a ser realizada para o alcance do objetivo ou da missão. Exemplo: diminuir 
em 5% os casos de câncer de mama no prazo de cinco anos no RS.

As metas devem refletir a realidade atual da organização e devem servir de motivação para a 
melhoria dos processos e identificação de aspectos falhos. Se uma meta não é alcançada, ou 
ela está superestimada ou existe algum problema no processo que precisa ser tratado. 

Existe um acrônimo conhecido que auxilia a definição correta de metas: S.M.A.R.T.

S – Specific (Específico) – não se deve deixar espaço a interpretações duvidosas. Quanto mais 
detalhada for a meta, melhor será sua compreensão e maiores suas chances de ser atingida. Por 
exemplo, em vez de definir “Aumentar as vendas em 10%”, uma meta melhor seria “Obtenção 
de 10% no aumento de vendas nacionais na área de negócios A pela equipe X, no próximo ano 
fiscal, sem redução da margem de lucros e mantendo o nível de satisfação do cliente.”

M – Measurable (Mensurável) – qualquer meta que não possa ser claramente medida, ou 
transformada em um número, permite a manipulação e interpretação para que os interessados 
o considerem atingido ou não. 

A – Attainable (Atingível) – devem ser agressivas, mas nunca impossíveis de atingir. Definir 
números que nunca poderão ser obtidos causa frustração e desânimo. O “A” também é algumas 
vezes chamados de “Agreed Upon” (feito em comum acordo). Isto significa que todos os 
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envolvidos na definição e execução da meta a conhecem e estão de acordo com sua viabilidade 
e benefícios.

R – Realistic (Realista) – ao considerar o realismo, deve-se pensar em fatores como: A 
equipe aceitará perseguir o objetivo?  Este objetivo está alinhado com a missão e visão da 
organização? Algum princípio ético é ferido com este objetivo? 

T – Timely (Em Tempo) – significa que além do início e fim do período de busca da meta serem 
bem definidos, este período não deve ser tão curto que a torne impossível, nem tão longo que 
cause uma dispersão da iniciativa com o tempo. O T também pode ser “Tangible” (Tangível) – 
uma meta que possa ser sentida e observada tem maior chance de ser realizada.

 • Obs: alguns autores tratam Objetivo como sinônimo de Meta. Entretanto, a essência da 
diferença está em que o Objetivo Estratégico costuma ser um alvo qualitativo, enquanto a 
Meta é um alvo quantitativo. Meta é a quantificação de um objetivo.

2.3.3 Outras definições importantes

2.3.3.1 Referencial Estratégico

O referencial estratégico representa o estágio inicial do planejamento organizacional. 
Compreende um conjunto de passos pelos quais são identificados o negócio, a missão, a 
visão de futuro e os valores institucionais; também é elaborado diagnóstico de ambiente, que 
compreende a análise de fatores internos e externos à organização capazes de influenciar sua 
atuação.

Negócio

O negócio representa o ramo de atividades no qual a instituição atua, indicando o foco dos 
benefícios que ela irá gerar para sua clientela. Em outras palavras, responde à seguinte questão: 
“o que fazemos?”. Sua definição é feita considerando-se não só o que se faz, mas analisando-
se, também, o espaço que a unidade pretende ocupar em relação às demandas ambientais. 
Para as organizações públicas e suas unidades o negócio pode ser entendido como “área de 
competência”.

2.3.3.2 Fatores Críticos de Sucesso

São aspectos condicionantes do alcance dos objetivos. São os fatores que influenciam 
fortemente no alcance dos resultados, que impactam no sucesso organizacional. A identificação 
dos fatores críticos na fase de planejamento é de fundamental importância para a realização da 
missão organizacional.

Exemplo: na venda de sorvetes, um fator crítico é a refrigeração do produto – sem ela não há 
sorvete –, logo, a empresa deve pensar em alternativas e traçar planos para evitar a falta de 
refrigeração.
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2.3.3.3 Benchmarking

É o processo de análise referencial da empresa perante outras empresas do mercado, incluindo 
o aprendizado do que estas empresas fazem de melhor, bem como a incorporação destas 
realidades de maneira otimizada e mais vantajosa para a empresa que aplicou o benchmarking.

É um processo que visa comparar as melhores práticas do mercado, avaliando produtos, 
serviços e práticas daquelas organizações que são reconhecidas como líderes.

Ex: a empresa X quer melhorar seus resultados. Para isso ela avalia produtos, serviços e 
processos de trabalho da empresa Y (que é reconhecida como a detentora das melhores 
práticas no mercado), com a finalidade de comparar desempenhos e identificar oportunidades 
de melhoria.

Essa avaliação pode ser aplicada a qualquer função – produção, vendas, recursos humanos, 
engenharia, pesquisa e desenvolvimento, distribuição etc. – e produz melhores resultados 
quando implementada na empresa como um todo.

O benchmarking pode ser:

 • Externo – quando proveniente de outra organização (deve-se tomar cuidado para não 
confundir com espionagem).

 • Interno – dentro da própria corporação. Uma área utiliza práticas de sucesso de outras 
áreas.

Exemplo: o Sistema Toyota de produção – produção enxuta, lotes pequenos, maior variedade 
de produtos, eliminação de falhas, controle de qualidade, melhoria contínua – revolucionou a 
indústria japonesa e passou a ser uma referência mundial, copiado por muitas empresas em 
todo o mundo.

2.3.3.4 Stakeholders

Também chamados de partes interessadas, são as pessoas, grupos ou entidades afetadas pela 
atividade da organização, ou que possuem interesse em quaisquer processos executados ou 
resultados gerados pela mesma.

 • Stakeholders primários: indivíduos ou grupos que exercem impacto direto sobre 
a organização – empregados, fornecedores, clientes, concorrentes, investidores e 
proprietários.  

 • Stakeholders secundários: indivíduos ou grupos que não estão diretamente ligados às 
atividades da organização, mas que podem exercer influência sobre ela – governo, ONG’s, 
comunidade, imprensa etc.

Obs: não confundir com Shareholders, que são os acionistas, ou seja, todos aqueles que 
possuem parte da organização.

Exemplo: uma associação de pescadores é parte interessada na construção de uma hidrelétrica, 
pois esta vai transformar o rio de onde retiram seu sustento. Da mesma forma, os fornecedores 
do material da represa, a comunidade beneficiada com a riqueza decorrente da obra, os 
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acionistas privados – se houver –, os trabalhadores, os sindicatos, as ONGs preocupadas com o 
impacto ambiental e o governo são alguns dos stakeholders.

1. (ESAF – 2012 – CGU – Superior) Em seu sítio eletrônico, o Tribunal de Contas da União informa 
que sua principal atividade é o “controle externo da administração pública e da gestão dos 
recursos públicos federais”. Ao assim proceder, de fato o TCU revela a sua (o seu):

a) Meta.
b) Negócio.
c) Visão de futuro.
d) Objetivo.
e) Missão.

2. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Superior) Selecione a opção que melhor representa o conjunto 
das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I – Objetivos estratégicos são afirmações amplas que descrevem onde as organizações desejam 
estar no futuro.

II – O planejamento estratégico consiste no estabelecimento de planos gerais que moldam o 
destino da organização.

III – O planejamento estratégico é realizado no nível operacional.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

3. (ESAF – 2010 – SMF-RJ – Fiscal de Rendas) Nas organizações públicas, a aplicação dos preceitos 
de gestão estratégica implica saber que:

a) o plano operacional deve ser concebido antes do plano estratégico.
b) a duração do plano estratégico deve se limitar ao tempo de mandato do chefe do poder 

executivo.
c) tal como ocorre na iniciativa privada, missão e visão devem ser estabelecidas.
d) por exercerem mandatos, os integrantes da alta cúpula não podem participar da tomada 

de decisões estratégicas.
e) o orçamento é a peça menos importante dentro do processo de planejamento.

Gabarito: 1. B 2. C 3. C
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2.3.4 Análise SWOT

A Análise SWOT (ou Matriz SWOT) é uma ferramenta e diagnóstico estratégico que consiste em 
obter e analisar informações internas e externas à instituição para direcionar as decisões.

Através do diagnóstico a instituição capta e mantém atualizado o conhecimento em relação 
ao ambiente e a si própria, identifica e monitora as variáveis que a afetam, se antecipa às 
mudanças e se prepara para agir.

Há diversas metodologias utilizadas para realizar o diagnóstico estratégico (Matriz BCG, Modelo 
das cinco forças de Porter, Matriz de Ansoff, etc.), porém, na Administração Pública, a mais 
utilizada é a Matriz SWOT.

O termo SWOT vem das iniciais das quatro palavras em inglês Strengths, Weaknesses, 
Opportunities e Threats, que significam Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. No Brasil 
também recebe o nome de Matriz FOFA, devido à tradução.

Análise Interna
S strengths (forças)

W weaknesses (fraquezas)

Análise Externa
O opportunities (oportunidades)

T threats (ameaças)

No Planejamento Estratégico, a matriz SWOT é usada para fazer análise das relações do 
ambiente externo (ameaças e oportunidades) com o potencial interno da organização (forças e 
fraquezas).

Análise Interna = controlável
 • áreas funcionais, desempenho, funcionários, processos, finanças, 

competências, tecnologia, inovação etc.
 • Forças (pontos fortes) e Fraquezas (pontos fracos) 

Análise Externa = ambiente = não controlável
 • mercado, concorrentes, tecnologia, governo, clientes, fornecedores, 

sociedade, etc.
 • Ameaças e Oportunidades

2.3.4.1 Análise Externa

Constitui o estudo relativo ao ambiente externo onde a organização está inserida e visa à 
melhoria da capacidade de adaptação às mudanças.

O ambiente externo das organizações pode ser dividido em Ambiente da Tarefa, aquele mais 
próximo da organização – concorrência, clientes, fornecedores, agências regulatórias, etc., e 
Ambiente Geral, comum a todas as organizações, independentemente do ramo de atividade – 
variáveis políticas, econômicas, sociais e tecnológicas.
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Trata-se, portanto, de uma análise das condições externas que circundam a organização e que 
lhe impõem desafios/ameaças e oportunidades. 

 • Ameaça – desafio externo – não é controlado pela organização – que vem de encontro 
(contra) à estratégia. Suas consequências podem ser anuladas ou minoradas desde que 
previstas em tempo hábil. Ex: golpe militar, crise cambial, mudança no governo, falta de 
matéria-prima, etc.

 • Oportunidade – atributo externo – não é controlado pela organização – que vem ao encontro 
(a favor) da estratégia e que pode ser positivo desde que reconhecido e aproveitado. Ex: 
mudança na política governamental, opinião pública favorável, crescimento do país, etc.

2.3.4.2 Análise Interna

Aqui a organização passa a estudar a si própria. Sua análise e atenção se voltam para dentro, 
para suas forças e fraquezas.

 • Forças – Pontos fortes – vantagem interna e controlável que coloca a organização em 
posição favorável em relação à concorrência e às ameaças e oportunidades. Ex: tecnologia, 
integração organizacional, recursos financeiros, logística, incentivo à inovação, marca, etc.

 • Fraquezas – Pontos fracos – característica interna e controlável que coloca a organização 
em posição de desvantagem em relação à concorrência e às ameaças e oportunidades. Ex: 
quadro desqualificado, instalações precárias, comunicação ineficiente, falta de recursos, 
etc.

2.3.4.3 Matriz SWOT

O cruzamento entre fatores externos e internos fornece elementos para a construção da 
estratégia da organização.

Há quatro tipos de estratégias decorrentes do cruzamento entre forças, fraquezas, ameaças e 
oportunidades:

1. Sobrevivência: ambiente com predomínio de ameaças x pontos fracos da organização – 
estratégias de redução de custos, desinvestimento, liquidação do negócio.

2. Manutenção: ameaças x pontos fortes – estratégias de estabilidade (equilíbrio), de nicho 
de mercado, de especialização de atividades/produtos.

3. Crescimento: ambiente com predomínio de oportunidades x pontos fracos da organização 
– inovação, internacionalização, joint venture (parceria), expansão.

4. Desenvolvimento: oportunidades x pontos fortes – novos mercados, produtos, 
capacidades.

A seguir, o exemplo de matriz SWOT de uma prefeitura.
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1. (ESAF – 2010 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho) Nos casos em que um gestor público, visando 
ao planejamento estratégico de sua organização, necessite realizar uma análise de cenário 
com base nas forças e fraquezas oriundas do ambiente interno, bem como nas oportunidades 
e ameaças oriundas do ambiente externo, é aconselhável que o faça valendo-se da seguinte 
ferramenta:

a) Balanced Scorecard.
b) Reengenharia.
c) Análise SWOT.
d) Pesquisa Operacional.
e) ISO 9000.

2. (ESAF – 2012 – CGU – Superior) Como ensina a Análise SWOT, nos casos em que, da combinação 
entre ambientes e variáveis resultar a predominância simultânea de pontos fortes e de ameaças, 
espera-se que a organização se decida pela(o):

a) Sobrevivência.
b) Desenvolvimento.
c) Manutenção.
d) Crescimento.
e) Confrontação.
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3. (ESAF – 2010 – MPOG – Analista de Planejamento e Orçamento) Sobre o tema 'planejamento 
estratégico', é correto afirmar:

a) a análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo da organização é mais 
importante que a análise dos pontos fracos e fortes de seu ambiente interno.

b) é um processo que abrange a organização de forma sistêmica, compreendendo todas as 
suas potencialidades e capacidades.

c) os conceitos de missão e visão se equivalem, podendo um substituir o outro.
d) conta, atualmente, com uma metodologia padronizada para aplicação nas diversas 

organizações, sejam elas públicas ou privadas.
e) uma vez iniciado, pode ser revisto apenas de ano em ano, desde que tais revisões tenham 

sido previstas em sua formatação original.

4. (ESAF – 2005 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) As frases 
a seguir referem-se ao processo de planejamento estratégico. Classifique as opções em 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

( ) O planejamento estratégico é capaz de estabelecer a direção a ser seguida pela organização 
com objetivos de curto, médio e longo prazo e com maneiras e ações para alcançá-los que 
afetam o ambiente como um todo.

( ) O planejamento estratégico, de forma isolada, é insuficiente, sendo necessário o 
desenvolvimento e a implantação dos planejamentos táticos e operacionais de forma integrada.

( ) O planejamento estratégico é o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes 
políticas, os quais proporcionam uma conjuntura que viabiliza a avaliação das implicações 
presentes de decisões a serem tomadas em função do ambiente.

( ) O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis mais altos 
da organização e diz respeito tanto à formulação de objetivos, quanto à seleção dos cursos de 
ação a serem seguidos para sua consecução.

( ) O planejamento estratégico é uma ferramenta que tem como fases básicas para sua 
elaboração e implementação o diagnóstico estratégico, a definição da missão, a elaboração de 
instrumentos prescritivos e quantitativos, além do controle e da avaliação.

Indique a opção correta.

a) F, V, F, V, V
b) F, F, V, F, V
c) V, V, F, F, V
d) V, F, F, V, V
e) V, V, F, V, F

Gabarito: 1. C 2. C 3. B 4. A
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3. GESTÃO ESTRATÉGICA

A Gestão Estratégica visa assegurar o sucesso da Organização no momento atual e, 
principalmente, no futuro. Ela pode ser entendida como um conjunto de ações que possibilitam 
aos gestores de uma organização mantê-la integrada ao seu ambiente e ao curso correto de 
desenvolvimento, assegurando o cumprimento de seus objetivos e sua missão.

Inicialmente, o planejamento estratégico restringia-se à análise dos pontos fortes e fracos 
de uma organização, passando depois a se preocupar também com o planejamento e a 
administração de eventuais mudanças no ambiente organizacional. Esse modelo entrou em 
crise em razão da imprevisibilidade cada vez maior do ambiente externo, que exigia uma 
postura mais dinâmica. Foi nesse contexto que a Gestão Estratégica ganhou espaço, por ser a 
responsável pelo desenvolvimento, implementação e controle da estratégia.

Gestão Estratégica é maior que o Planejamento Estratégico, pois envolve o Planejamento, a 
Execução e o Controle da estratégia.

A Gestão Estratégica, portanto, evoluiu do simples planejamento para um campo que ocupa 
atualmente um papel de destaque na área de Administração, por sua potencial capacidade 
norteadora e sinalizadora de caminhos mais seguros e viáveis à sobrevivência e ao crescimento 
da organização. Desempenha, assim, uma função crucial: a de integrar estratégia, organização 
e ambiente de forma sinérgica.

A Administração Estratégica se sustenta em cinco pilares básicos, que envolvem toda a 
organização:

1. Estratégia: como a organização se comporta;

2. Competências: a energia que alimenta o processo;

3. Recursos: os meios utilizados;

4. Cultura: as crenças que definem o porquê do processo;

5. Estrutura: a base/plataforma em que se assenta a estratégia.

3.1 Fases
Assim como no Planejamento Estratégico, não há unanimidade na literatura.

 • Oliveira: Planejamento, Organização, Direção e Controle Estratégico.

 • Maximiano:

 • Certo e Peter:
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 • Sobral e Peci:

A gestão estratégica inclui, no mínimo, três fases distintas:

1. Formulação (planejamento) da estratégia

2. Implementação (execução) da estratégia

3. Controle (avaliação) da estratégia

FASE 1 – Formulação da Estratégia

 • Definição da missão e da visão da organização, ou seja, a determinação da razão de ser da 
organização e do que a organização pretende ser no seu ambiente de negócios;

 • Diagnósticos estratégicos, quando são feitas as análises internas (forças e fraquezas da 
empresa) e externas (oportunidades e ameaças ambientais);

 • Determinação dos instrumentos prescritivos e quantitativos, tais como objetivos, metas, 
estratégias, políticas e projetos;

 • Definição dos mecanismos controle e da avaliação (critérios e parâmetros).

FASE 2 – Implementação da Estratégia – é a implantação das determinações definidas na 
fase anterior. Esta fase consiste em converter planejamento em ações concretas e resultados, 
viabilizados através de planos táticos (planos dos níveis intermediários das empresas) e 
operacionais da estrutura organizacional.

Engloba o gerenciamento das pessoas, a alocação de recursos e a organização do trabalho. 
Nessa fase de execução se pressupõe uma mudança organizacional para incorporação de 
novos papéis, nova matriz hierárquica, o sistema de retroalimentação organizacional e as 
peculiaridades da estrutura de pessoal.

FASE 3 – Controle Estratégico – considera as definições no plano estratégico da organização e 
monitora periodicamente o grau de consecução e desvio dos padrões determinados, de modo a 
corrigir distorções e a aperfeiçoar os resultados alcançados. É realizado por meio de indicadores 
e possibilita a geração de informações úteis (feedback) para as duas fases anteriores, permitindo 
o aprimoramento das ações prescritas e praticadas, viabilizando o melhoramento contínuo, por 
mudanças de processos, e de adaptação a diferentes situações surgidas ao longo do tempo.
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1. (ESAF – 2012 – CGU – Superior) Acerca dos conceitos de gestão estratégica e planejamento 
estratégico, é correto afirmar que
a) o conceito de gestão estratégica é mais amplo que o de planejamento estratégico.
b) problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal do planejamento estratégico.
c) o conceito de planejamento estratégico é mais amplo que o de gestão estratégica.
d) problemas rotineiros e previsíveis constituem objeto principal da gestão estratégica.
e) ambos os conceitos se equivalem, podendo ser tidos como sinônimos.

2. (ESAF – 2010 – SUSEP – Analista Técnico) Concebe-se que um processo de administração 
estratégica tem como fases principais a Formulação da Estratégia, a Operacionalização da 
Estratégia e o Acompanhamento e Controle. Na última fase (acompanhamento e controle), 
podemos afirmar que:
a) deve identificar os culpados por possíveis falhas.
b) deve fixar metas quantitativas e mensuráveis.
c) deve permitir a realimentação necessária à correção de rumos.
d) deve ter a imagem de um processo de auditoria, realizado de tempos em tempos.
e) deve controlar para que a execução seja rigorosamente de acordo com o planejado.

3. (ESAF – 2012 – DNIT – Superior) Leia os trechos a seguir:
Primeira afirmativa: A estratégia de uma organização pode ser analisada segundo duas 
perspectivas principais: 1. As decisões tomadas no passado, que afetam a situação presente, 
chamada posição estratégica ou situação estratégica. O presente retrata o comportamento 
histórico da organização, em um ponto qualquer no passado até o presente momento em que 
está sendo observada.

2. As decisões que estão sendo tomadas no presente e que afetam o futuro da organização. 
Essas decisões são os planos estratégicos, que procuram definir o comportamento da 
organização, daqui para frente.

Segunda afirmativa: Quer seja para analisar o passado, quer seja para definir o futuro, alguns 
componentes da estratégia não têm nenhuma importância, mesmo que sejam os seguintes: a) 
escopo ou modelo de negócio: produtos e mercado; b) vantagens competitivas; c) desempenho; 
e d) uso de recursos.

A respeito dessas duas afirmativas, é correto afirmar que:

a) somente a primeira afirmativa está correta.
b) somente a segunda afirmativa está correta.
c) as duas afirmativas estão incorretas.
d) as duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira.
e) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.

Gabarito: 1. A 2. C 3. A 
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3.2 Estratégia

O pensamento estratégico representa hoje um importante instrumento de adequação 
organizacional a um ambiente competitivo e turbulento, preparando a organização para 
enfrentá-lo e utilizando, para isso, suas competências, qualificações e recursos internos, de 
maneira sistematizada e objetiva.

A seguir, algumas definições de Estratégia Organizacional.

Mintzberg e Quinn – Modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de 
uma organização, em um todo coeso.

Ansoff – Conjunto de regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As 
decisões estratégicas dizem respeito à relação da empresa com seu ecossistema.

Wright, Kroll e Parnell – Planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com a 
missão e os objetivos gerais da organização.

Meirelles e Gonçalves – Disciplina da administração que se ocupa da adequação da organização ao 
seu ambiente.

Dess, Lumpkin e Eisner – O conjunto de ações administrativas que possibilitam aos gestores de uma 
organização mantê-la integrada ao seu ambiente e no curso correto de desenvolvimento, assegurando-
lhe atingir seus objetivos e sua missão.

Certo et al. – O processo contínuo e circular que visa manter a organização como um conjunto 
adequadamente integrado ao seu ambiente.

Pascale – Processo de selecionar oportunidades definidas em termos de pedidos a serem atendidos 
e produtos a serem oferecidos, e, ao mesmo tempo, tomar decisões sobre investimentos de recursos 
com a finalidade de atingir objetivos.

Chiavenato – Mobilização de todos os recursos no âmbito global da organização, visando a atingir 
objetivos situados no longo prazo.

Maximiano – É o caminho para chegar a um objetivo.

Qualquer que seja a definição de Estratégia, destacam-se algumas palavras-chave que sempre 
a permeiam: mudanças, competitividade, desempenho, posicionamento, missão, objetivos, 
resultados, integração, futuro, adequação organizacional, etc.

Quando se constrói uma estratégia, se pretende tomar decisões hoje tendo em mente o futuro. 
A estratégia não é um fim em si mesma, mas apenas um meio. A estratégia não dá certeza, 
mas apenas a probabilidade com relação ao futuro, portanto, ser reavaliada e reajustada 
constantemente em função das mudanças.

A estratégia, nesse contexto, assim como a organização e o seu ambiente, não é algo estático, 
acabado; ao contrário, está em contínua mudança, desempenhando a função crucial de 
integrar a organização e o ambiente em um todo coeso, sinérgico para os agentes que estão 
diretamente envolvidos ou indiretamente influenciados.

Qualquer organização, conscientemente ou não, adota uma estratégia, considerando-se que a 
não adoção deliberada de estratégia pode ser entendida como uma estratégia.

As estratégias são formuladas e aplicadas em duas dimensões:
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Dimensão Conteúdo (Concepção): o que fazer? (para tornar-se mais competitivo, agregar valor aos 
clientes/acionistas etc.). A Análise Estratégica busca essas respostas.

Dimensão Processo (Implementação): como fazer? (qual caminho e ações tomar para fazer acontecer 
a estratégia concebida). O Planejamento Estratégico responde isso.

3.3 Níveis e Tipos de Estratégias

Segundo Maximiano (2000), a abrangência da administração estratégica depende do tamanho 
da empresa. Numa organização de grande porte, com operações diversificadas, o moderno 
enfoque da administração estratégica aplica-se a quatro níveis, são eles:

 • Estratégia corporativa: abrange os objetivos e interesses de todos os negócios das 
empresas que atuam em diversos ramos de negócio. 

 • Estratégia funcional: aplica-se às funções de cada negócio, ou de cada unidade em que 
atua em um determinado ramo de atividade. É uma forma de implementação dos objetivos 
definidos pela empresa para o ramo ou mercado que irá atuar.

 • Estratégia operativa (operacional): estabelece algumas diretrizes específicas sobre como 
conduzir as atividades diárias dentro da empresa. 

 • Estratégia de ramo ou de unidade de negócios: é a designação que se dá a uma empresa 
de um grupo de empresas, ou a de uma divisão de uma grande corporação, que atua num 
ramo particular, diferente dos ramos em que atuam as outras empresas ou outras divisões.

Quanto aos tipos, existem dezenas de definições na literatura, sendo as mais comuns citadas a 
seguir.

3.3.1 Henry Mintzberg

Um dos grandes autores da gestão estratégica, ele trata o processo de formação das estratégias 
como um somatório das estratégias deliberadas com as emergentes.

 • Estratégias Deliberadas são aquelas explicitamente planejadas e definidas de acordo com 
um plano controlado da instituição, ou seja, são as estratégias pretendidas.

 • Estratégias Emergentes são padrões de ação surgidos na ausência de um plano deliberado ou 
mesmo em desacordo com este plano. Estão muito ligadas ao aprendizado organizacional.
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Mintzberg escreveu em 1987 um artigo chamado Five P’s for Strategy (Cinco P’s para Estratégia), 
no qual apresenta cinco conceitos para estratégia, pelos quais se pode realizar o diagnóstico 
e levantar o perfil estratégico de uma organização. Os P’s são: Plan (Plano), Ploy (Pretexto, 
Manobra), Pattern (Padrão), Position (Posição) e Perspective (Perspectiva).

Mintzberg propõe que estes cinco conceitos não são excludentes, mas compatíveis e 
inter-relacionados.

Mintzberg resumiu, após extensa revisão bibliográfica, as características de dez escolas do 
pensamento estratégico que se desenvolveram a partir da década de 70 do século XX (divididas 
em três classes):
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 • Prescritiva – focalizam como as estratégias devem ser formuladas (desenho, planejamento, 
posicionamento);

 • Descritiva – descrição de como as estratégias são formuladas de fato (empreendedora, 
cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental);

 • Integrativa – foco é integrar vários elementos das demais escolas (configuração).

Quanto às escolas:

1. Design: a estratégia como um processo de concepção. Há um ajuste entre as forças e as 
fraquezas internas com as ameaças e as oportunidades externas de seu ambiente;

2. Planejamento: a estratégia como um processo formal. A formalidade significa que o 
processo estratégico pode ser decomposto em passos distintos e delineados, sustentado 
por técnicas como orçamentação, programas e planos operacionais;

3. Posicionamento: a estratégia como um processo analítico, que se reduz a posições 
genéricas selecionadas por meio de análises das situações. Nessa escola, a formulação da 
estratégia deve ser precedida de exame profundo da organização e do ambiente externo;

4. Empreendedora: a estratégia como um processo visionário. Baseia o processo estratégico 
na intuição e na visão dos líderes. 

5. Cognitiva: a estratégia como um processo mental. Essa escola estuda as estratégias que 
se desenvolvem nas mentes das pessoas, a fim de categorizar os processos mentais em 
estruturas, modelos, mapas, conceitos e esquemas. Assim, a pesquisa é dirigida ao modo 
como a mente humana processa a informação, mapeia a estrutura do conhecimento e 
obtém a formação de conceitos;

6. Aprendizado: a estratégia como um processo emergente. Origina-se em toda a organização 
através de seus membros individualmente ou coletivamente;

7. Poder: a estratégia como um processo de negociação, envolvendo barganha, persuasão, 
confrontação e alianças entre os atores que dividem o poder, tanto na empresa quanto no 
mercado.

8. Cultural: a estratégia como um processo coletivo. Enquanto o poder concentra-se em 
interesse próprio e fragmentação, a cultura volta-se para os interesses comuns e integração 
dentro da organização;

9. Ambiental: a estratégia como um processo reativo, ou seja, a organização é considerada 
um ente passivo que consome seu tempo reagindo a um ambiente que estabelece a ordem 
a ser seguida;

10. Configuração: a estratégia como um processo de transformação. Nessa linha de estudo, 
as organizações são percebidas como configurações, ou seja, agrupamentos coerentes 
de características e comportamentos. A fim de transformar uma organização, ela teria de 
saltar de uma configuração para outra, sendo que nesse instante ocorreria uma mudança 
estratégia.
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3.3.2 Michael Porter

No livro Estratégia Competitiva, Porter aborda 
a concorrência entre empresas, examinando o 
modo como uma empresa pode competir com 
maior eficácia para fortalecer sua posição no 
mercado. 

Estratégia competitiva é a relação entre os fins 
(metas, objetivos) que a empresa pretende 
alcançar e os meios (políticas, operações) 
necessários para se chegar lá.

A figura a seguir, chamada Roda da Estratégia 
Competitiva, mostra essa relação entre as 
metas (no centro), representando a forma como 
a empresa irá competir e seus objetivos 
econômicos e não econômicos, e as políticas 
operacionais básicas com as quais a empresa 
busca atingir os objetivos (raios da roda). 

De acordo com Porter, estratégia 
competitiva é a busca de uma posição 
competitiva favorável em uma indústria, 
a arena fundamental onde ocorre a 
concorrência. O objetivo da estratégia 
competitiva é estabelecer uma posição 
lucrativa e sustentável contra as forças 
que determinam a concorrência da 
indústria.

O contexto de desenvolvimento de uma 
estratégia competitiva envolve quatro 
fatores básicos, os quais determinam 
os limites daquilo que uma empresa 
pode realizar com sucesso: pontos 
fortes e pontos fracos; oportunidades e 
ameaças; valores pessoais dos executivos 
implementadores; expectativas mais 
amplas da Sociedade.

O processo de formulação de uma estratégia competitiva envolve a resposta a três perguntas:

A) O que a empresa está realizando?

 • Identificação da estratégia corrente (explícita ou não) 
 • Suposições implícitas para que a estratégia faça sentido (tendências, concorrência, posição, 

pontos fortes e fracos)

B) O que está ocorrendo no ambiente?

 • Análise setorial (indústria) – fatores básicos de sucesso, ameaças e oportunidades
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 • Análise da concorrência – capacidades, limitações e possíveis movimentos

 • Análise da sociedade – contexto social, fatores políticos, sociais e governamentais

 • Análise da capacitação da empresa – pontos fortes e fracos em relação à concorrência

C) O que a empresa deveria estar realizando?

 • Teste de suposições e estratégias

 • Identificação das alternativas estratégicas viáveis

 • Escolha estratégica (melhor relação entre situação da empresa X oportunidades e ameaças)

Quanto à análise da concorrência, há 
quatro componentes que permitem uma 
predição do perfil do concorrente: metas 
futuras, estratégia em curso, hipóteses e 
capacidades.

3.3.2.1 Modelo das Cinco Forças

Foi concebido por Michael Porter 
em 1979 e destina-se à análise da 
competição entre empresas. Considera 
cinco fatores, “forças competitivas”, 
que devem ser estudados para que 
se possa desenvolver uma estratégia 
empresarial eficiente: Rivalidade 
entre os concorrentes, Poder de 
Negociação (barganha) dos clientes, 
Poder de Negociação (barganha) dos 
fornecedores, Ameaça de produtos 
substitutos (Grau de diferenciação dos 
insumos), Ameaça de entrada de novos 
concorrentes.

Variações dessas forças em uma 
empresa afetam a sua capacidade para 
servir os clientes e obter lucros. Uma 
mudança em qualquer uma das forças 
normalmente requer uma nova pesquisa (análise) para reavaliar o mercado.
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1. Ameaça de Novos Entrantes (barreiras a novos concorrentes): fica mais fácil para 
uma empresa manter sua posição no mercado caso haja barreiras à entrada de novos 
concorrentes. Do contrário, caso seja fácil entrar em um mercado, haverá muita 
concorrência e, como possível consequência, perda de rentabilidade. Tais barreiras podem 
ser: políticas governamentais, alto capital para implantação, tecnologia etc.

2. Poder de Negociação dos Fornecedores: é o mercado de insumos. Fornecedores de 
matérias-primas, componentes e serviços para a empresa podem se recusar a trabalhar 
com a empresa, ou cobrar preços excessivamente elevados por recursos exclusivos. Tudo 
depende de quem tem maior poder e de quem perde mais com o fim da relação.

3. Poder de Negociação dos Clientes: os clientes exigem mais qualidade por um menor preço 
de bens e serviços. Seu poder depende do volume de compras, de informações etc.

4. Ameaça de Produtos Substitutos: parte do pressuposto de que nada é insubstituível. A 
existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado, que desempenhem 
funções equivalentes ou parecidas, é uma condição básica de barganha devido à 
concorrência.

5. Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes: todos os fatores anteriores convergem 
para este. Para a maioria das empresas, é o principal determinante da competitividade 
do mercado. Às vezes rivais competem agressivamente (em relação a preço, inovação, 
qualidade, marketing etc.; outras vezes podem realizar acordos tácitos de coexistência e 
parcerias.

3.3.2.2 Estratégias Genéricas

No livro Estratégia Competitiva, ele aponta dois tipos básicos de vantagem competitiva que 
uma empresa pode possuir: baixo custo e diferenciação. Combinados com o escopo de 
atividades da organização, esses tipos básicos de vantagem competitiva criam as três Estratégias 
Competitivas Genéricas capazes de criar uma posição sustentável em longo prazo: Liderança 
em Custo, Foco (enfoque) e Diferenciação.

 • LIDERANÇA EM CUSTO: a organização 
centra seus esforços na busca de 
eficiência produtiva, na ampliação 
do volume de produção e na 
minimização de custos em geral, 
pois tem no preço um dos principais 
atrativos para o consumidor.

 • FOCO: focar um grupo de 
consumidores, um nicho de mercado 
para atuar.

 • DIFERENCIAÇÃO: a organização 
busca destacar-se e criar diferenciais 
para o consumidor (tecnologia, 
atendimento, qualidade etc.)
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3.3.3 Outros

3.3.3.1 Wright, Kroll e Parnell
Analisando as dimensões de estratégia corporativa, destacam que uma empresa pode adotar 
estratégias corporativas de crescimento, de estabilidade e de redução.

Estratégia Tipos Definição / Execução

Crescimento

Crescimento Interno Aumento das vendas e da capacidade de produção da 
força de trabalho.

Integração Horizontal Expansão da empresa por meio da aquisição de outras 
que atuam na mesma unidade de negócios.

Diversificação Horizontal 
Relacionada

Aquisição de empresa de um setor externo a seu campo 
de atuação atual, mas relacionada a suas competências 
essenciais, para aproveitar sinergias e criar valor.

Diversificação Horizontal 
Não Relacionada

Aquisição de empresa de um setor não relacionado, 
geralmente por motivo de investimento financeiro, para 
aproveitar oportunidades.

Integração Vertical de 
Empresas Relacionadas

Aquisição de empresa por meio de transferência ou 
partilha de competências essenciais semelhantes ou 
complementares no canal de distribuição vertical.

Integração Vertical de 
Empresas Não Relacionadas

Aquisição de empresa com diferentes competências 
essenciais, o que limita a sua transferência ou partilha.

Fusões
União de duas empresas por meio de uma permuta de 
ações, com o objetivo de partilha ou transferência de 
recursos e ganho em força competitiva.

Alianças Estratégicas
Parcerias em que duas ou mais empresas realizam um 
projeto específico ou cooperam em determinada área 
de negócio.

Estabilidade

Para empresas que atuam em mais de um setor: 
manutenção do conjunto atual de empresas. Para uma 
empresa que atua em um único setor: manutenção 
das mesmas operações sem busca de um crescimento 
significativo nas receitas ou no tamanho da empresa

Redução

Reviravolta (turnaround)

Visa a tornar a empresa mais enxuta e eficaz, ao 
eliminar resultados não lucrativos, diminuir ativos, 
reduzir o tamanho da força de trabalho, cortar custos 
de distribuição e reconsiderar as linhas de produtos e os 
grupos de clientes da empresa.

Desinvestimento

Ocorre quando uma empresa vende ou faz um spin-
off (segregação parcial) de uma de suas unidades de 
negócio, se esta apresentar um desempenho ruim ou 
deixar de se adequar ao perfil estratégico da empresa.

Liquidação ou Fechamento
Venda de ativos indicada somente quando nem a 
reviravolta nem o desinvestimento forem viáveis, em 
virtude de suas perdas e impactos negativos.
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3.3.3.2 Análise SWOT

Há quatro tipos de estratégias decorrentes da Análise SWOT (do cruzamento entre forças, 
fraquezas, ameaças e oportunidades de uma organização):

1. Sobrevivência: ambiente com predomínio de ameaças x pontos fracos da organização – 
estratégias de redução de custos, desinvestimento e liquidação do negócio.

2. Manutenção: ameaças x pontos fortes – estratégias de estabilidade (equilíbrio), de nicho 
de mercado, de especialização de atividades/produtos.

3. Crescimento: ambiente com predomínio de oportunidades x pontos fracos da organização 
– inovação, internacionalização, joint venture (parceria), expansão.

4. Desenvolvimento: oportunidades x pontos fortes – de novos mercados, de produtos, de 
capacidades, financeiro, diversificação.

3.3.3.3 Miles e Snow

Classificam os comportamentos corporativos para se relacionar com o ambiente em quatro 
categorias amplas:

1. Estratégia Defensiva: preocupa-se com a defesa e a estabilidade, ou seja, como isolar uma 
parcela do mercado para criar um domínio estável, um conjunto limitado de produtos 
é destinado a um segmento do mercado total. Para se defender dos concorrentes, a 
organização pratica preços competitivos ou se concentra na qualidade. A eficiência 
tecnológica é importante, assim como o rigoroso controle da organização.

2. Estratégia Ofensiva (prospectora): é uma estratégia exploradora e agressiva que busca 
ativamente novas e inovadoras oportunidades de produtos e mercados, mesmo que isso 
possa afetar a lucratividade. Isso implica em mudanças e é importante a flexibilidade, tanto 
em tecnologia como em arranjos organizacionais.

3. Estratégia Analítica: é uma estratégia dual e híbrida. A empresa utiliza a estratégia defensiva 
e a ofensiva, procurando minimizar o risco e, ao mesmo tempo, maximizar a oportunidade 
de lucro, de maneira equilibrada.

4. Estratégia Reativa: ao contrário das outras três alternativas, a organização reage 
intempestivamente ao ambiente. É um comportamento inconsistente e instável, residual 
que surge quando uma das outras três estratégias é seguida de maneira inadequada. 
Constitui um sinal de fracasso.

3.3.3.4 Matriz BCG

É uma análise gráfica desenvolvida para a empresa de consultoria americana Boston Consulting 
Group em 1970.

Seu objetivo analisar portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no conceito de 
ciclo de vida do produto. 

A matriz tem duas dimensões: taxa de crescimento do mercado e participação de mercado. Os 
produtos devem ser posicionados na matriz e classificados de acordo com cada quadrante.
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 • Cão: vira-lata, animal de estimação, abacaxi – produtos com baixo potencial de crescimento 
e baixa participação no mercado. Têm pouca capacidade de geração de recursos e devem 
ser evitados/ minimizados/ abandonados pela empresa. 

 • Vaca Leiteira: representam os negócios com alta participação em mercados de baixo 
crescimento. Geram grande retorno 
com baixo investimento e representam 
a base da organização, podendo ser 
empregadas para financiar outros 
negócios, especialmente os pontos de 
interrogação.

 • Em questionamento: ponto de 
interrogação, criança-problemática – 
tem baixa participação no mercado 
e alto potencial de crescimento. 
É problemática, pois exige altos 
investimentos e, como resultado, pode 
virar tanto um Cão quanto uma Estrela.

 • Estrela: representam os negócios 
com alta participação em mercados com alta taxa de crescimento, que tem uma grande 
necessidade de injeção de recursos, embora também tenham uma grande capacidade 
de geração de recursos. Ficam frequentemente em equilíbrio quanto ao fluxo de caixa, 
entretanto, a participação de mercado deve ser mantida, pois podem se tornar vacas 
leiteiras se não houver perda de mercado.

Idealmente as empresas devem ter como orientação estratégica a seleção dos pontos de 
interrogação que venham a se tornar estrelas e posteriormente vacas leiteiras, garantindo assim 
o equilíbrio financeiro. Da mesma forma, devem tentar retirar os abacaxis de seu portfólio.

3.3.3.5 Matriz de Ansoff

Também conhecida como Matriz Produto-Mercado, é uma ferramenta de análise e de definições 
de estratégias, verificando oportunidades de crescimento.

A matriz tem duas dimensões, produtos e mercados. Sobre essas duas dimensões são aplicadas 
quatro possíveis estratégias: penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, 
desenvolvimento de produto e diversificação pura.

 • Penetração de mercado: aumento na 
participação nos mercados atuais para 
produtos já existentes (ex: aumento 
na frequência de uso, novas aplicações 
etc.)

 • Desenvolvimento de mercado: busca 
de novos mercados para os atuais 
produtos (ex: conquistar clientes 
da concorrência, buscar mercados 
externos etc.)
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 • Desenvolvimento de produtos: criar novos produtos ou gerar aperfeiçoamentos para o 
atual mercado de atuação (ex: vender outros produtos a clientes regulares, desenvolver 
uma nova geração de produtos etc.)

 • Diversificação: é a mais arriscada das estratégias, pois tanto os produtos quanto os 
mercados são novos.

3.3.3.6 Paulo de Vasconcellos Filho

Classifica as interações entre uma organização e o ambiente em três graus, cada um com seu 
respectivo comportamento e com as consequências esperadas:

Grau de interação Comportamento Consequências

Negativo Não reagente, não adaptativo, não 
inovativo

Sobrevivência a curto prazo – 
Extinção

Neutro Reagente, Adaptativo Sobrevivência a longo prazo – 
Estagnação

Positivo Reagente, Adaptativo, Inovativo Sobrevivência a longo prazo – 
Desenvolvimento.

3.3.3.7 Escola Estruturalista

 Autores dessa escola focam em estratégias de competição e de cooperação:

 • Competição: é uma forma de rivalidade entre duas ou mais organizações frente à 
mediação de terceiro grupo. No caso de organizações industriais, o terceiro grupo pode ser 
o comprador, o fornecedor ou outros. A competição é um complexo sistema de relações 
e envolve a disputa por recursos (como clientes ou compradores ou ainda membros 
potenciais). A competição é um processo pelo qual a escolha do objetivo pela organização 
é controlada, em parte, pelo ambiente. Daí, a necessidade de disputa devido à rivalidade 
pelos mesmos recursos. A competição nem sempre envolve interação direta entre as partes 
rivais.

 • Ajuste ou negociação: busca negociações para um acordo quanto à troca de bens 
ou serviços entre duas ou mais organizações. Mesmo quando as expectativas são 
estáveis, a organização não pode supor a continuidade das relações com fornecedores, 
distribuidores, operários, clientes etc. O ajuste é a negociação quanto a uma decisão sobre 
o comportamento futuro que seja satisfatório para os envolvidos. O ajustamento periódico 
de relações ocorre nos acordos coletivos sindicais, nas negociações com fornecedores ou 
com compradores, etc. Ao contrário da competição, o ajuste envolve interação direta com 
outras organizações do ambiente e não com um terceiro partido. O ajuste invade e permeia 
o processo real de decisão.

 • Cooptação ou coopção: é um processo para absorver novos elementos estranhos na 
liderança ou no esquema de tomada de decisão de uma organização, como um recurso 
para impedir ameaças externas à sua estabilidade ou existência. Por meio de cooptação, a 
organização traz para dentro de si elementos vindos de outras organizações potencialmente 
ameaçadoras para compartilhar seu processo político de tomada de decisões e afastar 
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possíveis retaliações. A cooptação é a aceitação de representantes de outras organizações 
(como bancos credores ou instituições financeiras) pelo grupo dirigente de uma 
organização. Ajuda na integração de partes heterogêneas de uma sociedade complexa e 
limita a arbitrariedade na escolha dos seus objetivos.

 • Coalizão: combinação de duas ou mais organizações para alcançar um objetivo comum. 
Trata-se de uma forma extrema de condicionamento ambiental dos objetivos de uma 
organização. Duas ou mais organizações agem como uma só em relação a determinados 
objetivos, principalmente quando há necessidade de mais apoio ou recursos que não são 
possíveis para cada organização isoladamente. A coalizão exige o compromisso de decisão 
conjunta de atividades futuras e, assim, limita decisões arbitrárias ou unilaterais. É uma 
forma de controle social.

1. (ESAF – 2006 – CGU – Analista de Finanças e Controle) Escolha a opção que define corretamente 
o significado de Estratégias no contexto de um plano estratégico.
a) As estratégias estabelecem metas a serem cumpridas para atingir os objetivos 

organizacionais. Estas devem ser escolhidas tendo clareza da análise do meio ambiente.
b) As estratégias delineiam as maneiras da organização alcançar seus objetivos. Estas devem 

ser escolhidas tendo clareza do negócio ou missão organizacional.
c) As estratégias definem o grau de diferenciação dos produtos ou serviços da organização. 

São escolhidas a partir da missão da organização.
d) As estratégias apontam os pontos fortes e fracos da organização a partir da análise da 

concorrência, do mercado e das ações governamentais.
e) As estratégias delineiam a participação desejada no mercado a partir da análise de 

oportunidades e ameaças advindas do ambiente interno da organização.

2. (ESAF – 2012 – CGU – Superior) Entre as diversas Escolas do Pensamento Estratégico, uma 
delas possui caráter abrangente e eclético, segundo o qual, para cada período ou situação de 
contexto, a organização deve adotar uma determinada estrutura de formação de estratégias, 
em função da alternância entre estabilidade e necessidade de transformação. Trata-se da:
a) Escola do Design. 
b) Escola Empreendedora.
c) Escola Ambiental. 
d) Escola da Configuração. 
e) Escola do Planejamento. 

3. (ESAF – 2012 – DNIT – Superior) Primeira afirmativa: A literatura sobre estratégia é muito 
ampla, há uma corrente que defende que há três tipos: estabilidade, crescimento e redução 
de despesas. Com base nesta corrente de pensamento estratégico, pode-se afirmar que a 
estratégia de crescimento é também chamada de comportamento prospectivo.
Segunda afirmativa: O crescimento pode ser alcançado por meio de diferentes outras 
estratégias, como: compra de concorrentes, fornecedores ou distribuidores, ingresso em 
outros ramos de negócios (às vezes por meio de compras de empresas) e estabelecimento de 
parcerias com empresas de ramos de negócios complementares.

A respeito dessas duas afirmativas, é correto afirmar que:

a) somente a primeira afirmativa está correta.
b) somente a segunda afirmativa está correta.
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c) as duas afirmativas estão incorretas.
d) as duas afirmativas estão corretas e a segunda explica a primeira.
e) as duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não explica a primeira.

3.4 Balanced Scorecard

Por volta de 1990, os métodos de avaliação de performance das organizações eram fundados 
apenas em dados financeiros (lucros, custos etc.).

Dois pesquisadores, Kaplan e Norton, publicaram um artigo demonstrando que apenas os 
dados financeiros não bastavam para retratar a complexidade de uma organização. A proposta 
dos autores media o desempenho por meio de quatro perspectivas: financeira, do cliente, de 
processos internos e, por fim, de inovação e aprendizado.

Nascia, nesse momento, o Balanced Scorecard (BSC), uma expressão que, traduzida, significa 
algo como “Placar Balanceado de Desempenho”.

3.4.1 As Quatro Perspectivas

1. Financeira: os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas das outras 
perspectivas do BSC; qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de 
relações de causa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro.

Exemplos de indicadores: Ativo total, Custos totais, Taxa de crescimento anual, Rentabilidade 
do capital próprio, Preço da ação, etc.

2. Clientes/Mercado: é focada em como criar valor de forma sustentável e diferenciada para 
os clientes, através da sua conquista, satisfação e retenção, com consequente aumento da 
rentabilidade dos mesmos e de participação de mercado, indicadores estes com relações 
de causa e efeito entre si. Permite o alinhamento das medidas essenciais de resultados em 
relação aos clientes (satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade).

Exemplos de indicadores: Número de clientes, Clientes novos, Clientes perdidos, Participação 
de mercado, Vendas anuais por cliente, Número de reclamações, etc.

3. Processos Internos: as perspectivas financeira e de clientes são de resultados. A perspectiva 
de processos internos é meio. Dessa forma, ela demanda a prévia fixação dos objetivos 
das duas primeiras. Um dos desafios na criação do scorecard é identificar os processos 
internos críticos que dão suporte às perspectivas anteriores e que levam a estratégia da 
empresa ao sucesso; outro desafio é identificar novos processos críticos que necessitam ser 
desenvolvidos e monitorados para atingir a excelência no cumprimento do planejamento 
estratégico. 

Gabarito: 1. B 2. D 3. D
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Kaplan e Norton recomendam que os executivos definam uma cadeia de valor completa dos 
processos internos: inicia com o processo de inovação – identificação das necessidades atuais e 
futuras dos clientes e desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades -; prossegue 
com os processos de operações – entrega dos produtos e prestação dos serviços aos clientes 
existentes –; e termina com o serviço pós-venda – que complementam o valor proporcionado 
aos clientes pelos produtos ou serviços.

Exemplos de indicadores: Giro de estoques; Índice de retrabalhos; Prazos de entrega; 
Porcentagem de defeitos; Novos produtos lançados; Emissões ao meio ambiente, etc.

4. Aprendizado e Crescimento: os objetivos de Aprendizado e Crescimento descrevem como 
pessoas, tecnologia e clima organizacional se conjugam para sustentar a estratégia. Esses 
ativos intangíveis são a fonte definitiva de criação de valor sustentável.

Em outras palavras, busca criar um ambiente propício à mudança e ao crescimento por meio de 
questões relacionadas à motivação, habilidades e produtividade dos funcionários, alinhamentos 
das tecnologias e sistemas de informação.

Segundo Kaplan e Norton (1997), o aprendizado e crescimento organizacional provêm de 
três principais fontes: as pessoas, os sistemas e os procedimentos organizacionais. Para que 
essas três fontes trabalhem e contribuam de forma mais eficiente possível para o atingimento 
dos objetivos das demais perspectivas já vistas, é necessário que as empresas invistam em 
capacitação de funcionários, reciclagem de tecnologia de informação e de sistemas e no 
alinhamento das rotinas diárias à gestão estratégica.

Há três categorias principais de ativos intangíveis nessa perspectiva: a) capital humano, que 
envolve habilidade, talento e know-how dos funcionários; b) capital da informação, que envolve 
a disponibilidade de sistemas, redes e infraestrutura de informação; c) capital organizacional, 
referente à capacidade de mobilização e sustentabilidade das mudanças.

Exemplos de indicadores: Nº de acidentes no mês, Investimento em treinamentos por 
funcionário, Índice de absenteísmo, Rotatividade de empregados etc.

A figura a seguir representa as quatro perspectivas do BSC.
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Importante ressaltar que as quatro perspectivas não são um modelo rígido. Kaplan e Norton 
admitem que, de acordo com as circunstâncias, uma organização pode renomear ou criar suas 
próprias perspectivas.

Ao medir o desempenho organizacional por meio das quatro perspectivas, o BSC permite que as 
organizações acompanhem o desempenho financeiro passado (tangível) e, ao mesmo tempo, 
os vetores que impulsionam o desempenho futuro (a construção de capacidades e a aquisição 
de ativos intangíveis).

3.4.2 A Evolução do BSC

Tratado inicialmente como um sistema de medição de desempenho baseado em indicadores, o 
BSC evoluiu e hoje é considerado uma ferramenta de gestão da estratégia.

Três princípios permitem a integração do Balanced Scorecard à estratégia empresarial:

1. Relações de causa e efeito – os objetivos e medidas definidos para cada perspectiva devem 
estar integrados por meio de uma relação de causa e efeito. O processo se inicia por uma 
abordagem top-down (de cima para baixo): os objetivos e medidas da perspectiva dos 
clientes são definidos de acordo com os objetivos e medidas da perspectiva financeira; 
os objetivos e medidas da perspectiva dos processos internos com base nos objetivos e 
medidas da perspectiva dos clientes; e os da perspectiva de aprendizagem e crescimento 
com base nos objetivos e medidas dos processos internos. 

2. Resultados de desempenho – O processo de construção do BSC esclarece os objetivos 
estratégicos e identifica um pequeno número de vetores críticos que determinam esses 
objetivos (indicadores). O BSC deve ser uma combinação de indicadores de resultados 
(ocorrências – lagging indicators) e indicadores de tendência (leading indicators). As 
medidas de desempenho definem a forma de como os resultados serão alcançados e 
indicam se a implementação da estratégia está se dando de forma correta. 

3. Relação com os fatores financeiros – o BSC deve enfatizar bem os resultados financeiros 
(considerado o objetivo maior na administração privada).

Com base nesses três princípios, os componentes de cada perspectiva (objetivos, indicadores, 
metas e iniciativas) formam a estrutura que traduz a estratégia em termos operacionais 
(desdobra e comunica a estratégia para as áreas e para as pessoas).

Para entender como funciona essa estrutura de tradução e desdobramento da estratégia, veja 
a figura a seguir, que mostra a relação entre os cinco componentes principais do BSC.
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1. Mapa Estratégico: é a representação visual da estratégia. Mostra a interdependência e as 
relações de causa e efeito entre os objetivos de cada uma das quatro perspectivas.

2. Objetivos estratégicos: são os fins a serem perseguidos pela organização para o 
cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro. Constituem elo 
entre as diretrizes de uma instituição e seu referencial estratégico. Traduzem, consideradas 
as demandas e expectativas dos clientes, os desafios a serem enfrentados pela organização 
num determinado período.

3. Indicadores: são padrões utilizados para avaliar e comunicar um desempenho alcançado 
frente a um resultado esperado. Possuem, sempre, unidades de medidas associadas 
(quantidade, percentual, dias etc.). Podem ser de resultado ou de tendência. Os indicadores 
de resultado medem se os objetivos foram alcançados após um período de tempo. Já os 
indicadores de tendência medem os meios, os processos, e permite que as organizações 
ajustem os comportamentos ao desempenho.

4. Metas: representam os níveis de desempenho ou de melhoria requeridos para o alcance 
de um objetivo estratégico.

5. Iniciativas: conjunto de ações necessárias ao alcance dos objetivos estratégicos e ao 
preenchimento das lacunas de desempenho existentes. Frequentemente são projetos, 
programas e planos de ação.
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Outra forma de enxergar esse desdobramento pode ser vista na figura a seguir, que mostra a 
relação da missão, da visão, dos valores e da estratégia com o BSC.

No bloco superior, 
percebe-se que a 
Missão da organização 
é o ponto de partida, 
pois é sua razão de ser. 
Os Valores colaboram 
com a missão e, assim 
como ela, são mais 
estáveis ao longo 
do tempo. A Visão 
é temporal e focada 
no futuro, colocando 
a organização em 
movimento, em 
direção a mudanças. 
A Estratégia 
desenvolve-se e 
evolui para adaptar-
se às mudanças no 
ambiente externo e 
nas competências 
internas.

No bloco intermediário 
tem-se o Mapa 
Estratégico e o BSC, que representam a implementação da estratégia (tradução e mensuração). 
O mapa descreve a lógica da estratégia (relação de causa-efeito entre objetivos), enquanto o 
BSC coloca a visão em movimento, pois traduz os objetivos do mapa em indicadores e metas. 

Percebe-se, portanto, que por meio das suas quatro perspectivas e dos seus cinco 
componentes, o BSC consegue equilibrar (balancear):

 • objetivos de curto e longo prazos;

 • medidas financeiras e não financeiras;

 • indicadores de tendência (leading) e de ocorrência (lagging);

 • perspectivas internas e externas de desempenho.

Conclui-se, a partir da análise das duas figuras anteriores, que o BSC traduz a missão e a 
estratégia num conjunto abrangente de medidas de desempenho (indicadores de cada 
perspectiva) que serve de base para um sistema de medição e gestão da estratégia.
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3.4.3 A Gestão Estratégica usando o BSC

Kaplan e Norton citam cinco princípios da organização focalizada na estratégia:
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1. Traduzir a Estratégia em Termos Operacionais: não é possível implementar a estratégia sem 
descrevê-la. Deve-se identificar os objetivos centrais a serem perseguidos, evidenciar as 
relações de causa e efeito de forma compreensível, definir indicadores, metas e iniciativas.

2. Mobilizar a Mudança por meio da Liderança Executiva: a mudança demanda trabalho em 
equipe e foco nos resultados. Sem o envolvimento da alta administração as mudanças não 
ocorrerão e a estratégia não será implementada.

3. Fazer da Estratégia um Processo Contínuo: a organização deve tornar a discussão sobre 
estratégia uma atividade corriqueira dos funcionários, por meio de reuniões periódicas, 
relatórios abertos, integração do gerenciamento tático e do gerenciamento estratégico em 
um único processo ininterrupto e contínuo.

4. Transformar a Estratégia em Tarefa de Todos: exige-se que todos os empregados 
compreendam a estratégia e conduzam suas tarefas cotidianas de modo a contribuir para 
seu êxito. São usados geralmente três processos diferentes para o comprometimento dos 
empregados com a estratégia: Comunicação e Educação; Desenvolvimento de objetivos 
pessoais e de equipes (os empregados devem compreender sua capacidade de influenciar 
a implantação bem-sucedida da estratégia); Sistemas de incentivos e recompensas.

5. Alinhar a Organização para Criar Sinergias: as organizações são projetadas em torno de 
diversas especialidades, e cada uma tem seu próprio corpo de conhecimentos, linguagem 
e objetivos. Deve-se romper com o isolamento das áreas funcionais e utilizar a estratégia 
para criar sinergias entre as unidades de negócios.

Para os autores, o BSC seria um modelo capaz de inserir a estratégia no centro dos processos 
gerenciais e, assim, criar “organizações orientadas para estratégia”. O modelo apoia-se nos 
seguintes processos-chave:

 • Esclarecimento, consenso e atualização da estratégia;

 • Comunicação da estratégia a toda organização;

 • Alinhamento das metas de departamentos e indivíduos à estratégia;

 • Associação dos objetivos estratégicos com as metas de longo prazo e os orçamentos anuais;

 • Identificação e alinhamento das iniciativas estratégicas;

 • Alinhamento das revisões estratégicas e operacionais;

 • Obtenção de feedback para fins de conhecimento e aperfeiçoamento da estratégia.

O papel do BSC como “estrutura de ação para a estratégia”:



Receita Federal (Analista) – Administração Geral – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 947

Há três papéis críticos para a construção e incorporação do BSC:

1. Arquiteto: responsável pela construção e incorporação do BSC ao sistema gerencial (é o 
"gerente de projeto" do BSC). Costuma ser um alto executivo de uma área de apoio.

2. Comunicador: faz o marketing interno – comunica as novas estratégias aos funcionários e 
incentiva o fornecimento de feedback.

3. Agente de Mudanças: é um representante do executivo principal. Seu papel é ajudar a 
incorporar o BSC aos processos gerenciais – moldar a rotina de uso do novo sistema 
gerencial (o BSC). 

Resumo:

Em uma visão moderna, pode-se definir o BSC como uma ferramenta que traduz de forma 
balanceada e integrada a visão e a estratégia da organização por meio de um mapa coerente 
com objetivos estratégicos organizados em diferentes perspectivas (financeira, do cliente, 
dos processos internos e do aprendizado & crescimento), sendo interligados em uma relação 
de causa e efeito. Além disso, o BSC promove o vínculo destes objetivos com indicadores de 
desempenho, metas e planos de ação. Desta maneira, é possível gerenciar a empresa de forma 
integrada e garantir que os esforços da organização estejam direcionados para a estratégia.

3.4.4 BSC na Administração Pública

O modelo básico do BSC tem por pressuposto uma organização com fins lucrativos. Nesse 
sentido, a perspectiva financeira é a última e mais importante para este tipo de organização. 
Esse não é o caso de organizações sem fins lucrativos, como ONGs e o Governo.
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Em outra abordagem, Kaplan e Norton (2000) citam o caso do Conselho Municipal da cidade de 
Charlotte que desenvolveu um modelo diferente. Para lidar com temas estratégicos da cidade 
foi desenvolvido um modelo de BSC onde a perspectiva do cliente (cidadãos) foi colocada no 
topo do BSC e a perspectiva financeira tornou-se a habilitadora da perspectiva do cidadão.

Diversos autores propuseram distintas soluções para organizações públicas, seja substituindo a 
perspectiva Financeira por outra, seja incluindo uma nova perspectiva no topo.

Exemplos:

 • Passos (2004) – perspectiva Fiduciária: relaciona-se com a redução de desperdícios e desvio 
de recursos públicas, de forma a beneficiar o principal cliente: a sociedade.

 • Pedro (2004) – inclui a Missão da Organização como objetivo final.

 • Muller (2001) – perspectiva Social.

A seguir, o Mapa Estratégico do Poder Judiciário.

1. (ESAF – 2012 – MFP – Assistente Técnico Administrativo) Os itens a seguir podem ser 
considerados os elementos mais importantes da estratégia organizacional de determinada 
organização pública. Examine-os e estabeleça a correlação com as nomenclaturas existentes na 
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Coluna I. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para cada um dos itens 
analisados. 

1. (    ) Prover soluções administrativas para as unidades usuárias e cidadãos, contribuindo para 
a melhoria contínua do serviço público. 

2. (    ) Ser referência como unidade de excelência em gestão no âmbito da administração 
pública federal até 2015. 

3. (   ) Legalidade, impessoalidade, espírito de equipe, empreendedorismo, valorização dos 
servidores. 

4. (    ) 

Coluna I
1. Valores.
2. Mapa Estratégico.
3. Visão.
4. Missão.

a) 4 / 3 / 1 / 2
b) 2 / 3 / 1 / 4
c) 3 / 4 / 1 / 2
d) 3 / 4 / 2 / 1
e) 4 / 3 / 2 / 1

2. (ESAF – 2012 – CGU – Superior) Considerado uma importante ferramenta de gestão estratégica, 
o Balanced Scorecard busca a maximização dos resultados com base nas seguintes perspectivas, 
exceto:

a) Concorrência e tecnologia.
b) Financeira.
c) Clientes.
d) Processos internos.
e) Aprendizado e crescimento.

Gabarito: 1. A 2. A
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3.5 Planejamento baseado em Cenários

A prática do planejamento por múltiplas previsões, na qual diferentes visões do futuro servem 
de referencial para a formulação de estratégias, utiliza extensivamente a técnica dos cenários.

Cenários nos ajudam a ter uma visão de longo prazo em meio a grandes incertezas, são 
histórias relativas ao amanhã que facilitam o reconhecimento de mudanças no meio ambiente 
e a adaptação a elas. Planejar por cenários é fazer escolhas, hoje, compreendendo o que pode 
acontecer com elas no futuro.

Segundo Schwartz, cenário é uma ferramenta para ordenar a percepção sobre ambientes 
futuros alternativos onde se pretende atuar. É um conjunto de modos organizados que nos 
permitem sonhar efetivamente sobre o nosso futuro, que nos ajudam a ter uma visão de longo 
prazo em um mundo de grandes incertezas.

Godet e Roubelat citam três tipos de cenários: cenários possíveis (todos os que a mente 
humana puder imaginar), cenários realizáveis (todos os possíveis de ocorrer e que levam em 
conta os condicionantes do futuro) e os cenários desejáveis (encontram-se em qualquer parte 
do possível, mas nem todos são, necessariamente, realizáveis).

Para Schwartz, um cenário possui 6 elementos: título (referência ao cenário específico), 
filosofia (a ideia-força do cenário, sua direção), variáveis (aspectos e elementos relevantes), 
atores (indivíduos, grupos, organizações que influenciam ou são influenciados pelo cenário), 
cenas e trajetória (percurso, caminho entre as diferentes cenas).

Um cenário possui diversas características. A mais importante é a visão plural do futuro (existem 
vários futuros possíveis). Como as variáveis quantitativas perdem sentido no longo prazo (devido 
à incerteza implícita no ambiente), a ênfase dos cenários se dá nos aspectos qualitativos. Após 
o desenho do cenário, é importante verificar sua coerência interna (compatibilidade entre 
filosofia, trajetória e as cenas).

No período compreendido entre seu surgimento, em 1967, e o final da década de 70, observou-
se um esforço analítico no sentido de aprimorar a técnica de Cenários como ferramenta de 
apoio à decisão. Tal mobilização resultou em três linhas metodológicas distintas – as escolas de 
lógica intuitiva, de tendências probabilísticas e de análise prospectiva.

 • Lógica intuitiva: baseada na intuição do formulador;

 • Tendências probabilísticas: técnica denominada análise de impactos cruzados, que consiste 
em um conjunto de relações causais associadas às probabilidades condicionadas entre 
pares de eventos, que resultam em modelos de simulação. Neste caso, as probabilidades 
subjetivas obtidas a partir das opiniões dos especialistas são processadas, a fim de se 
corrigirem incoerências;

 • Análise prospectiva: foco foi orientado para o planejamento do setor público. Diferente 
de prever o futuro, os estudos prospectivos visam à análise das diversas possibilidades de 
futuro plausíveis e ao preparo das organizações para enfrentar qualquer uma delas, ou para 
criar condições de modificar sua probabilidade de ocorrência, ou, ainda, para minimizar 
seus efeitos adversos.

Há duas abordagens básicas para lidar com cenários: projetiva e prospectiva.
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 • Abordagem projetiva: de um único cenário. Restringe-se a variáveis quantitativas, objetivas 
e conhecidas; busca explicar o futuro pelo passado; considera o futuro único e certo; 
utilizar-se de modelos deterministas e quantitativos.

 • Abordagem prospectiva: múltiplos cenários. Visão global; variáveis qualitativas, 
quantificáveis ou não, subjetivas ou não, conhecidas ou não; ocorrência de futuro 
múltiplo e incerto; o futuro atuando como determinante da ação presente; e uma análise 
intencional, em que o executivo pode utilizar variáveis de opinião (julgamento, pareceres, 
probabilidades subjetivas etc.) analisadas por métodos do tipo da análise estrutural, Delphi, 
impactos cruzados etc.

Cenários Prospectivos é uma técnica utilizada para reduzir e trabalhar as incertezas futuras, 
diante de uma era de complexidade crescente e de ambientes turbulentos, incertos e de 
mudanças em ciclo rápido, em que cada vez menos o futuro está sendo determinado pelos 
acontecimentos passados. Construir e utilizar-se de cenários prospectivos é analisar múltiplos 
futuros, ou seja, não se trata de prescrição, menos ainda de previsão ou adivinhação, é lidar 
com as incertezas, preparando-se para maior adaptabilidade no curto prazo e maior robustez 
no longo prazo.

Porter (1985) sugere que os cenários são ferramentas importantes para o entendimento e busca 
por novas tendências e recomenda a construção de cenários alternativos como uma forma 
sensível de análise. O autor apresentou cinco métodos básicos de formulação de estratégia 
organizacional baseada em cenários que podem ser empregados isoladamente, em sequência 
ou combinados. São eles:

1. Apostar no cenário mais provável – consiste em formular a estratégia baseando-se no 
cenário (ou conjunto de cenários) de maior probabilidade de ocorrência.

2. Apostar no “melhor cenário” – consiste em formular a estratégia baseando-se naquele 
cenário em que se acredita ser o melhor para se estabelecer uma vantagem competitiva 
mais sustentável em longo prazo.

3. Garantir – trata-se de formular a estratégia na busca de maior robustez, de forma que 
se produzam resultados satisfatórios em todos os cenários, ou ao menos no conjunto de 
cenários com probabilidade considerável de ocorrência.

4. Preservar a flexibilidade – é a adoção de estratégia flexível até que se torne mais aparente 
o cenário que está se projetando para materializar, então, uma estratégia definitiva é 
formulada de maneira que se ajuste a ele.

5. Influenciar – consiste em formular a estratégia de modo a aumentar a probabilidade de 
ocorrência do melhor cenário, prevendo ações para influenciar os fatores causais por trás 
das variáveis constituintes dos cenários.

Ribas (2008) propôs uma tipologia de cenários baseada em:

a) técnicas primárias utilizadas na geração – brainstorm, simulação, etc.;

b) modo de estruturação: classifica as maneiras pelas quais os cenários são construídos em 
Exploratórias (modelagem gradativa, sequencial, que vai incorporando as variáveis passo 
a passo - começando de tendências passadas e presentes e levando ao futuro provável) 
e; Normativas (antecipatórias - predefine situações futuras; a maior preocupação se 
concentra na consistência interna dos cenários propostos). 
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c) natureza das variáveis – as variáveis podem ser Eventos ou Tendências. Eventos são 
fenômenos categóricos que podem ocorrer, ou não, em determinado momento no futuro, 
repentina e inesperadamente. Tendências são séries que se modificam gradualmente ao 
longo do tempo, apresentam variações de longo prazo e causam mudanças contínuas no 
sistema.

d) probabilidades – podem ser como Consistentes (quando resultam de mensuração subjetiva 
e de refinamento por programação matemática ou simulação); Quantificadas (escala 
subjetiva sem preocupação com a consistência); e Descritivas (qualitativas)

e) período de tempo –classificado período de três formas: Simples, quando se restringe a 
um tempo específico de análise; Multiperíodo, quando se fraciona o intervalo de tempo, 
com diferentes cenários apresentados para cada momento; e Contínuo, quando o tempo é 
tratado de maneira explícita e sem intervalos, e os cenários se desenvolvem nesse período.

4. PROCESSO DECISÓRIO

Tomada de decisão é o processo de escolher um curso de ação entre várias alternativas 
para se defrontar com um problema ou oportunidades. É identificar e selecionar o curso de 
ação mais adequado para lidar com um problema específico ou extrair vantagens de uma 
oportunidade. 

Todas as pessoas na organização, em todas as áreas de atividades e níveis hierárquicos e em 
todas as situações estão continuamente tomando decisões relacionadas ou não com o seu 
trabalho.

As organizações funcionam como um “sistema de decisões”. Nesse sistema, cada pessoa 
participa racional e conscientemente, escolhendo e tomando decisões individuais a respeito de 
alternativas racionais de comportamento. A decisão envolve uma opção. Quando só existe uma 
única maneira de fazer algo, não há necessidade de tomada de decisão.

Para a pessoa seguir um curso de ação, ela deve abandonar outros cursos que surjam como 
alternativas. O tomador de decisão escolhe uma alternativa entre outras: se ele escolhe os 
meios apropriados para alcançar um determinado objetivo, sua decisão é racional.

Entretanto, pessoas comportam-se racionalmente apenas em função daqueles aspectos que 
conseguem perceber e tomar conhecimento (cognição). Os demais aspectos da situação não 
são percebidos ou não são conhecidos pelas pessoas. A esse fenômeno dá-se o nome de 
racionalidade limitada: as pessoas tomam decisões racionais (adequação de mios-fins) apenas 
em relação aos aspectos que conseguem perceber e interpretar. Ao tomar decisões, a pessoa 
precisaria de um grande número de informações a respeito da situação para que pudesse 
analisá-las e avaliá-las. Como isso está além da capacidade individual de coleta e análise, a 
pessoa toma decisões por meio de pressuposições, isto é, de premissas que ela assume 
subjetivamente e nas quais baseia a sua escolha. As decisões relacionam-se com uma parte da 
situação ou com apenas alguns aspectos dela.

A melhor alternativa pode não ser a “alternativa ótima”, tendo em vista as limitações de 
recursos e de informações do processo decisório. Portanto, a melhor alternativa é a que está 
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de acordo com o padrão determinado de satisfação (decisão satisfatória) que pode não ser, 
necessariamente, a decisão considerada ótima.

4.1 Processo decisório e seus elementos

O processo decisório envolve, basicamente, seis etapas: 

Os principais elementos de um processo decisório são:

 • Estado da Natureza: condições que existem no ambiente (certeza, risco, incerteza);

 • Tomador de decisão: é a pessoa que faz uma escolha entre várias alternativas futuras de 
ação. Ele é influenciado pela situação, pela cultura organizacional, pelos valores pessoais, 
pelas forças políticas e econômicas, etc.

 • Objetivos: fins ou resultados que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações.

 • Preferências: critérios que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha (rapidez, custo, 
eficácia, etc.).

 • Situação: aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, alguns deles fora do 
seu controle, conhecimento ou compreensão.

 • Estratégia: curso de ação que o tomador de decisão escolhe para melhor atingir seus 
objetivos. 
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 • Resultado: consequência ou resultante de uma dada estratégia.

A tomada de decisão é um processo contínuo e ininterrupto. Cada decisão geralmente conduz 
a um curso de ação que exige outra decisão. O resultado é a chamada Árvore de Decisões, um 
gráfico que mostra a sequência do processo decisório e o desdobramento das alternativas de 
cursos de ação e as decisões seguintes. 

4.2 Ambiente de decisão 

Chiavenato aponta a existência de três diferentes condições (estados da natureza), ou tipos de 
ambientes: certeza, risco e incerteza.

 • Certeza: todas as informações do que o tomador de decisões necessita estão disponíveis. 
Completo conhecimento das várias alternativas de curso de ações, pois dispõe de 
informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das alternativas que 
estão sendo consideradas. É a decisão mais fácil a ser tomada. As variáveis são conhecidas 
e a relação entre as ações e suas consequências é determinística.

 • Risco: uma decisão tem objetivo bem-definido e dispõe de informações, porém os 
resultados futuros associados a cada alternativa dependem do acaso (probabilidade de 
acontecer ou não). As variáveis são conhecidas e a relação entre a consequência e a ação é 
conhecida em termos probabilísticos.

 • Incerteza: o tomador de decisões conhece as metas que deseja alcançar, mas tem pouco 
ou nenhum conhecimento ou informação para utilizar. Fica difícil até mesmo estabelecer 
probabilidades. As variáveis são conhecidas, mas as probabilidades para avaliar a 
consequência de uma ação são desconhecidas ou não são determinadas com algum grau 
de certeza.

Há um quarto tipo de ambiente encontrado na literatura, chamado de Turbulência ou 
Ambiguidade: sob condições de certeza, risco e incerteza, o objetivo final é claro. Porém, sob 
condições de turbulência, até mesmo o objetivo pode não ser claro. A turbulência também 
ocorre quando o ambiente está mudando rapidamente. Representa a situação mais difícil de 
decisão.
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4.3 Tipos de decisão

Diferentes problemas exigem diferentes soluções. Na literatura administrativa encontramos 
diversas tipologias de decisão. As mais comuns são relacionadas a seguir.

4.3.1 Programadas X Não Programadas

Existem problemas que acontecem com uma certa normalidade, como por exemplo, aceitar ou 
não a devolução de uma mercadoria. Para estes tipos de problemas utilizamos políticas, regras 
ou procedimentos previamente programados, o que chamamos de Decisões Programadas. 
Estes são problemas rotineiros e, por isso, previamente decididos pela organização e não pelo 
gerente; isso tira a sua liberdade de decisão, mas também, não desperdiça o tempo desse 
profissional com coisas pouco relevantes, a não ser em casos excepcionais.

Por outro lado, existem problemas cujas decisões são mais importantes e não estão 
programadas, talvez pela sua anormalidade ou por exigirem mais cautela. Estas são as Decisões 
Não Programadas, por exemplo, construir uma nova fábrica. Quanto mais alto o nível 
hierárquico do gestor, maior a necessidade de tomar decisões não estruturadas.

Esses dois tipos não são mutuamente 
exclusivos, mas representam dois 
pontos extremos entre os quais existe 
uma gama contínua de decisões 
intermediárias. 

 • Decisão programada – uma 
decisão tomada em resposta a 
uma situação que ocorre com 
frequência para permitir que 
as regras da decisão sejam 
desenvolvidas e aplicadas no futuro. Elas também são conhecidas como decisões 
estruturadas. Ex: reposição do estoque.

 • Decisão não programada – uma decisão tomada em resposta a uma situação isolada, mal 
definida, desestruturada, com importantes consequências. Ex: novos produtos.
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Sobral e Peci definiram a seguinte classificação:

PROGRAMADAS NÃO PROGRAMADAS

Classificação da Decisão Rotineiras, recorrentes, 
programáveis, genéricas.

Singulares, inovadoras, específicas.

Natureza da Situação Bem definida, estruturada. Não definida, desestruturada.

Ambiente de Decisão Estático, informação confiável. Dinâmico, pouca informação.

Método Regras, políticas, procedimentos. Julgamentos e princípios do 
tomador de decisão.

Técnicas de Apoio Modelos matemáticos, planilhas, 
orçamentos.

Sistemas de apoio à decisão, 
simulações, análise de cenários, 
intuição.
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4.3.2 Outros tipos:

4.3.2.1 Criativa X Lógica

 • Decisão criativa: criação de várias soluções possíveis, para depois se poder passar à sua 
escolha pelo método da decisão lógica. A decisão criativa tem por característica a inovação, 
por isso, muitas vezes tende a ser a mais arriscada. Pode também ser a menos consensual.

 • Decisão lógica: escolha de uma solução entre várias existentes. A decisão lógica é baseada 
em padrões, sejam de comportamento, manuais ou históricos. A decisão lógica é uma 
decisão estável, mantenedora do status quo*. Tem uma aceitação maior, tendo em vista 
sua manutenção dentro da zona de conforto.

4.3.2.2 Individual X Grupal

 • Decisão Individual: tomada por uma pessoa.

 • Decisão grupal é aquela em que se faz uso de técnicas de tomada de decisão em grupo. 
Há mais informações, mais ideias para a solução de problemas, mais pontos de vistas e 
mais experiências diferentes dentro de um grupo, pois se alguma pessoa não conhecer 
todos os fatos ou não compreendê-los, outra pessoa poderá fazer. Os membros do 
grupo irão conhecer os argumentos relevantes que levaram a uma decisão e se sentirão 
comprometidos a contribuir para a solução, o que gera uma alta motivação para o sucesso 
daquela decisão.

4.3.2.3 Estratégicas, táticas e operacionais

 • Decisões estratégicas – grandes decisões tomadas em uma empresa – pelo grupo diretivo 
– presidente e diretores. Característica: influencia a longo prazo e impacta a organização 
como um todo.  Ex.: construir uma nova fábrica, iniciar operações em um país, etc.

 • Decisões táticas – em nível gerencial e, consistem em decisões para operacionalizar as 
grandes decisões estratégicas.  Característica: impacto de médio prazo, e sua extensão 
reduz-se a um conjunto de áreas ou setores da organização. Ex.: definir uma nova linha de 
produtos das empresas combinadas ou uma nova estrutura organizacional.

 • Decisões operacionais – representam a materialização das decisões estratégicas e táticas. 
São decisões cotidianas, e seu impacto, em teoria, reduz-se no curto prazo. Característica: 
sua extensão afeta uma área ou setor específico. Ex.: comprar de determinado fornecedor, 
adoção de uma política de desconto, etc.

4.3.2.4 Computação X Julgamento X Compromisso X Inspiração

 • Computação: decisão programada;

 • Julgamento: não programável, subjetiva, geralmente tratada com estimativas 
probabilísticas;
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 • Compromisso: não programável, múltiplos objetivos, preferências ambíguas, deve-se 
acomodar as preferências de diferentes tomadores de decisão (compromisso comum).

 • Inspiração: confusão, caos, intuição.

4.4 Questões

1. (ESAF – 2014 – RECEITA FEDERAL – SUPERIOR) Analise os itens a seguir e assinale a opção 
correta.

I – A tomada de decisão pode ser descrita como o ato de identificar e selecionar um curso de 
ação para lidar com um problema específico.

II – As decisões são normalmente classificadas como programadas e não programadas. Porém, 
há aquelas que não se enquadram em nenhuma das duas definições e são chamadas de 
decisões imprevisíveis ou baseadas em incerteza.

III – O planejamento consiste na tomada antecipada de decisões sobre o que fazer antes que a 
ação seja necessária.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente II e III estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Nenhuma das afirmativas está correta.
e) Todas as afirmativas estão corretas.

2. (ESAF – 2014 – MINISTÉRIO DO TURISMO – SUPERIOR) Relacione as duas colunas abaixo e a 
seguir selecione a opção que representa a sequência crescente de elementos de decisão.
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a) 1, 2, 3, 5, 4
b) 3, 4, 2, 1, 5
c) 4, 1, 5, 2, 3
d) 3, 5, 4, 2, 1
e) 4, 5, 2, 4, 1

3. (ESAF – 2013 – MINISTÉRIO DA FAZENDA – SUPERIOR) Sobre o processo decisório, é correto 
afirmar:

( ) a tomada de decisão acontece permanentemente, independentemente do nível 
hierárquico.

( ) independentemente do nível hierárquico, na tomada de decisão existem critérios 
determinados pela cultura organizacional.

( ) no processo decisório, a escolha de uma alternativa de decisão leva em consideração que 
as alternativas encontradas serão ótimas, não bastando que sejam apenas satisfatórias.

a) C – C – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – E – E

4. (ESAF – 2013 – MINISTÉRIO DA FAZENDA – SUPERIOR) Sobre as decisões, pode-se afirmar:

( ) as decisões não programadas diferem-se das programadas por se relacionarem com dados 
novos ou inadequados.

( ) são condições de tomada de decisão a certeza, o risco, a incerteza e a turbulência (ou 
ambiguidade).

( ) a condição em que o administrador tem objetivos bem definidos, dispõe de informações, 
mas os resultados futuros são associados ao acaso é a incerteza.

a) C – C – E
b) C – E – C
c) E – C – E
d) C – C – C
e) E – E – E
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5. (ESAF – 2012 – DNIT – SUPERIOR) A EcoConstruções LTDA. é uma empresa de médio porte, 
sediada no Distrito Federal (região central do Brasil), cuja missão é “oferecer soluções em 
materiais de construções alinhado com o conceito de sustentabilidade”, e assim foca sua 
produção na reciclagem de materiais de construção (processamento de resíduos da construção 
civil), de forma ambientalmente correta. O Diretor Geral deseja fazer uma expansão da 
empresa. Considerando as ações realizadas nesse seu intuito, associe as colunas e marque 
a opção cuja correspondência apresente o maior teor de características, de acordo com o 
processo decisório.

a) A3, B1, C3, D2.
b) A1, B2, C2, D3.
c) A3, B3, C3, D1.
d) A2, B3, C3, D1.
e) A2, B1, C2, D3.

6. (ESAF – 2012 – RECEITA FEDERAL – SUPERIOR) Selecione a opção que melhor representa o 
conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I – As decisões programadas são tomadas em condições em que os dados são repetitivos, o 
ambiente é estático e existe um alto grau de certeza, logo, baseadas em julgamentos pessoais.

II – As decisões não programadas constituem novidades e tendem a ser tomadas dentro de 
regras altamente testadas e rígidas.

III – À medida que alguém ascende na hierarquia organizacional, a sua capacidade de tomar 
decisões não programadas se torna mais necessária.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

Gabarito: 1. C 2. D 3. A 4. A 5. A 6. A
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4.5 Solução de Problemas

Problema é tudo aquilo que está fora do estabelecido (seja para o bem, seja para o mau) ou 
que bloqueia o alcance dos resultados esperados. Um problema surge quando há um estado 
atual de assuntos diferente do estado desejado ou quando ocorre algum desvio entre o 
que percebemos e as nossas expectativas. Em muitos casos, um problema pode ser uma 
oportunidade a ser aproveitada.

Resolver problemas é diferente de tomar decisões, pois tomar decisões é apenas uma parte da 
solução (e podem ser necessárias várias decisões para se resolver um problema).

Um problema estruturado é aquele que pode ser perfeitamente definido pois suas principais 
variáveis – como os estados da natureza, ações possíveis e possíveis consequências – são 
conhecidas. O problema não-estruturado não pode ser claramente definido pois uma ou mais 
de suas variáveis é desconhecida ou não pode ser determinada com algum grau de confiança.

Em função dos problemas estruturados e não-estruturados, as técnicas de tomada de decisão 
podem ser programadas ou não-programadas

As técnicas mais importantes são: método cartesiano, brainstorming, análise do campo de 
forças, princípio de Pareto e gráfico de Ishikawa.

4.5.1 Método Cartesiano

René Descartes, em seu livro O discurso do método, apresentando uma metodologia sistemática 
para solução de problemas. O método cartesiano se assenta em quatro princípios:

 • Princípio da dúvida sistemática: não aceitar nada como verdadeiro enquanto não for 
conhecido como tal por nossa razão. A evidência está acima de tudo.

 • Princípio da análise: dividir todos os problemas em elementos, os mais simples, para 
resolvê-lo um a um.

 • Princípio da síntese: ordenar o pensamento iniciando pelos elementos mais simples, fáceis 
de compreender, e subindo gradativamente aos mais complexos, reunindo-os em um todo.

 • Princípio da enumeração: fazer anotações completas e gerais de todos os elementos 
tratados, não omitindo nenhuma das partes ou componentes.

4.5.2 Brainstorming

A técnica da tempestade cerebral é utilizada para gerar ideias criativas que possam resolver 
problemas da organização. Dura de 10 a 15 minutos e envolve um número pequeno de 
participantes – não mais de 15 – que se reúnem ao redor de uma mesa para gerar tantas ideias 
ou sugestões quanto possível. Os participantes são estimulados a produzir, sem qualquer crítica 
ou censura, o maior número de ideias sobre determinado assunto ou problema.

O brainstorming visa a obter a máxima quantidade de contribuições em forma de ideias e que 
constituirão o material de trabalho para a segunda etapa, quando haverá a preocupação de 
selecionar as mais promissoras (qualidade).
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A primeira etapa chama-se geração de ideias e pode ser feita de modo estruturado ou não-
estruturado. O modo estruturado permite a obtenção da participação de todos. As ideias são 
anotadas em um quadro, sem preocupação de interpretar o que o participante quis dizer. Na 
Segunda etapa, as ideias serão discutidas e reorganizadas para verificar quais são as que têm 
possibilidades de ser aplicadas e de gerar soluções para o problema em foco. O brainstorming é 
uma técnica que se estrutura em quatro princípios básicos:

 • Quanto maior o número de ideias, maior a probabilidade de boas ideias.

 • Quanto mais extravagante, ou menos convencional, for a ideia, tanto melhor.

 • Quanto maior a participação das pessoas, maiores as possibilidades de contribuição, 
qualidade, acerto e implementação.

 • Quanto menor o senso crítico e a censura íntima, mais criativas e inovadoras serão as ideias.

Embora elimine totalmente qualquer tipo de regra, o brainstorming se assenta nos seguintes 
aspectos:

 • É proibida a crítica de qualquer pessoa sobre as ideias alheias.

 • Deve ser encorajada a livre criação de ideias.

 • Quanto mais ideias, melhor.

 • Devem ser encorajadas a combinação ou a modificação de ideias.

4.5.3 Análise do Campo de Forças

Kurt Lewin definiu o conceito de que todo problema existe em um campo dinâmico de forças 
mentais, no qual esse problema afetado por dois grandes conjuntos de forças: de um lado, as 
forças positivas que tendem a apoiar e a manter o problema atual; de outro lado, as forças 
negativas que tendem a restringir e a eliminar o problema.

Quando as forças positivas (que apoiam o problema) são maiores do que as forças negativas, 
a situação tende a permanecer. Mas se as forças negativas são mais fortes (resistência ao 
problema), a tendência é remover o problema.
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4.5.4 Princípio de Pareto

O Princípio de Pareto é um meio de comparação que permite analisar grupos de dados ou de 
problemas e verificar onde estão os mais importantes e prioritários.

O Princípio de Pareto (também conhecido como 80/20) surgiu quando o economista italiano 
Vilfredo Pareto elaborava um estudo de renda e riqueza da população e descobriu que 80% da 
riqueza local estava concentrada com 20% da população. Esse princípio foi aplicado em outras 
áreas e se mostrou válido: poucas causas, muitas consequências. A Curva ABC, por exemplo, 
usa esse princípio para identificar os principais itens de um estoque (pouco itens que geram 
grande impacto financeiro). Juran aplicou o método como forma de classificar os problemas da 
qualidade em “poucos vitais” e "muitos triviais”.

O pressuposto básico dessa ferramenta é: a maior parte dos defeitos, falhas, reclamações e 
custos provêm de uma pequena quantidade de causas. Se essas causas principais forem 
identificadas e corrigidas, é possível a eliminação da maioria das perdas. É, portanto, uma forma 
de priorização de problemas que facilita o direcionamento de esforços e permite conseguir 
grandes resultados com poucas ações.

   

O gráfico de Pareto mostra uma estratificação (divisão em grupos, estratos) de várias causas de 
defeitos, falhas, reclamações e outros problemas. A quantidade ou os custos desses fenômenos 
são mostrados em ordem decrescente no eixo X do gráfico, por meio de barras de tamanhos 
diferentes.

Essa representação gráfica feita por meio do histograma (um diagrama de barras verticais) 
chama a atenção para os problemas mais importantes e prioritários (localizados nas barras 
mais altas), deixando as barras mais baixas para uma constatação posterior. 

4.5.5 Gráfico de Ishikawa

Também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, o gráfico 
de Kaoru Ishikawa procura, a partir dos efeitos (sintomas dos problemas), identificar todas as 
possibilidades de causas que provocam esses efeitos. Trata-se de um gráfico que sugere um 
deslocamento da esquerda para a direita, isto é, das causas iniciais para os seus efeitos finais. 
Assim, os problemas são colocados no lado direito do gráfico, onde estaria situada a cabeça do 
peixe, enquanto suas causas são dispostas no lado esquerdo.
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Em suma, o gráfico amplia a visão das possíveis causas de um problema, enriquecendo a sua 
análise e a identificação de soluções. As causas principais podem ser agrupadas em categorias 
para facilitar a análise. Pode-se criar categorias (de acordo com a necessidade da empresa), ou 
então usar algum modelo pré-existente, por exemplo:

 • 4M: Método, Mão de obra, Material, Máquina;

 • 6M: acrescenta Meio Ambiente e Medidas aos 4M anteriores.

 • 4P: Políticas, Procedimentos, Pessoal, Planta.

Como construir o diagrama:

1. Definir o problema de forma clara e objetiva e escrever no quadro à direita.

2. Encontrar o maior nú-
mero de possíveis causas 
para o problema (nes-
sa etapa pode ser feito 
um brainstorming com a 
equipe envolvida).

3. Definir as categorias de 
causas mais apropriadas 
(quantidade de quadros 
azuis, ou espinhas no 
peixe).

4. Separar as causas dentre 
as categorias e analisar o diagrama construído para encontrar a solução.

4.5.6 Questões

1. (ESAF – 2014 – Mtur – Analista Técnico-Administrativo) Considerando as principais técnicas de 
solução de problemas, analise as afirmativas que se seguem e selecione a opção correta.

a) O Princípio de Pareto é uma técnica de comparação que permite analisar grupos de dados 
ou de problemas e verificar onde estão os mais importantes e prioritários.

b) O Método Cartesiano adota quatro princípios: dúvida sistemática, análise, síntese e 
método.

c) Na técnica de Brainstorming, os participantes são estimulados a produzir sob regras que 
qualificam o que deve ser proposto.

d) Na técnica de Análise de Campo de Forças, procura-se mapear e avaliar as ameaças e 
oportunidades, pontos fortes e pontos fracos dos objetivos organizacionais.

e) O gráfico de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe é uma técnica que tem por finalidade 
priorizar problemas.
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2. (ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Analista) Com relação às técnicas de solução de 
problemas, não se pode afirmar:

a) o Braistorming é uma técnica de gerar ideias criativas.
b) o Método Cartesiano obedece a quatro princípios: dúvida sistemática, análise, síntese e 

enumeração.
c) o Princípio de Pareto afirma de maneira genérica que 80% dos nossos esforços estão 

relacionados com 20% dos resultados que obtemos.
d) a Análise do Campo de Forças mapeia forças positivas e forças negativas em uma dada 

situação.
e) o Diagrama Espinha de Peixe ou Gráfico de Ishikawa é uma técnica que busca a causa raiz 

dos problemas.

3. (ESAF – 2013 – DNIT – Técnico) Sobre o Ciclo PDCA, assinale a opção correta.

a) É um ciclo que orienta a implantação de novas ideias, mas não serve para a solução de 
problemas.

b) É um ciclo utilizado na solução de problemas, porém somente se adéqua a questões 
quantitativas.

c) É uma forma de agir que serve tanto para implantação de novas ideias como para solução 
de problemas.

d) É um modelo gerencial utilizado para monitorar o desempenho dos níveis operacionais, 
mas não serve para avaliar alcance de objetivos.

e) É uma atividade cíclica de avaliação de resultados usada para selecionar objetivos 
organizacionais.

4. (ESAF – 2009 – ANA – SUPERIOR) Considerando o contexto de tomada de decisão e solução 
de problemas, analise as afirmações que se seguem e selecione a opção que representa as 
conclusões de sua análise:

( ) A tomada de decisão é diferente da solução de problemas porque, às vezes, para solucionar 
um problema, é preciso tomar mais de uma decisão;

( ) O processo de tomada de decisão é o processo de selecionar um curso de ação entre várias 
alternativas;

( ) Um problema é algo que acontece fora do que é esperado ou estabelecido. É um termo 
técnico usado especificamente para situações que envolvem perdas, diferentemente das 
situações de ganho, cujo termo é oportunidade.

a) C, C, C
b) C, C, E
c) C, E, E
d) E, E, E
e) E, C, C

Gabarito: 1. A 2. C 3. C 4. B 
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5. LIDERANÇA
Liderança é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa através da adesão 
da mesma a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão.

Em outras palavras, é a capacidade de influenciar as pessoas a alcançar objetivos, portanto, 
envolve competências interpessoais, inerentes às relações humanas.

A liderança é diferente da autoridade formal: enquanto a autoridade formal advém da posição 
ou do cargo ocupado na hierarquia – quando um funcionário obedece ao chefe, ele o faz por 
que é obrigado – a liderança advém do consentimento, ou seja, não depende de hierarquia, 
tampouco parte do uso de sanções (coerção) como mecanismo de convencimento. Todo bom 
chefe deve ser um líder, porém, nem todo líder é um chefe.

Para não ser confundida com manipulação, uma liderança autêntica deve ter como fundamentos 
a ética e a confiança.

A liderança não é uma qualidade pessoal singular. Algumas vezes o líder emerge naturalmente, 
outras ele é escolhido devido à necessidade de liderança em um grupo. Ao mesmo tempo, as 
características que levam uma pessoa a ser aceita como líder em um grupo são limitadas a este 
grupo.

A liderança, portanto, é um fenômeno tipicamente social, um tipo de influência entre pessoas, 
realizada por meio de um processo de comunicação, que ocorre em determinada situação e 
busca alcançar objetivos específicos. Neste contexto, liderança envolve relações, comunicação 
e metas.

Segundo McGregor, a liderança é um processo social complexo, no qual interagem quatro 
variáveis ou componentes:

1. as motivações dos liderados – ela é legitimada pelo atendimento das expectativas do grupo 
de liderados;

2. a tarefa ou missão – o que liga o líder aos seguidores é uma tarefa ou missão. Sem missão, 
não há liderança; apenas influência ou popularidade;

3. o líder – pessoa com certos traços de personalidade, motivações e habilidades;

4. a conjuntura – contexto, meio organizacional no qual ocorre a relação líder-liderados. Esse 
meio influencia o comportamento do líder e dos liderados e define o modelo de liderança a 
ser seguido (ex: ser líder em uma organização militar X ser líder de uma equipe esportiva).

1. (ESAF – 2006 – CGU – Superior) Escolha a opção que corretamente se refere à liderança.

a) Todo contato pessoal e por escrito realizado de forma unilateral.
b) Conjunto de razões internas que estimulam um comportamento específico.
c) Esforço ou ação do indivíduo que influencia seu desempenho.
d) Conhecimentos comportamentais presentes na função gerencial.
e) Capacidade de influenciar o comportamento das pessoas.

Gabarito: 1. E
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5.1 Poderes, Atividades, Habilidades e Papéis dos Líderes

Diversos estudos, conduzidos ao longo do século XX, procuraram identificar distintas 
habilidades, atividades, papéis e poderes exercidos pelos gestores (administrados, gerentes, 
líderes) das organizações.

5.1.1 Poderes 

Segundo French e Raven, existem cinco tipos de poder que um líder pode possuir:

 • Legítimo: autoridade formal, poder do cargo ocupado;
 • Coerção: poder de punição, temor;
 • Recompensa: poder de recompensar as atitudes, baseado nas necessidades;
 • Referência: carisma, identificação com o líder;
 • Perito / Conhecimento / Competência: baseado na competência técnica, especialidade, 

aptidão.

5.1.2 Atividades (Fred Luthans)

1. Funções gerenciais: tomar decisões, planejar e controlar.

2. Comunicação: trocar e processar informações; processar documentação.

3. Administrar recursos humanos: motivar, resolver conflitos, alocar pessoal, treinar.

4. Relacionamento (networking): manter relações sociais, fazer política, interagir.

5.1.3 Papéis (Mintzberg)

Henry Mintzberg criou uma classificação dos dez papéis dos gestores, dividindo-os em três 
categorias: Interpessoais (relacionamento), de Informação e de Decisão.

1. Papéis interpessoais (relacionamento):



 

www.acasadoconcurseiro.com.br968

a) Figura de proa – símbolo, representante, o relações-públicas.

b) Líder – relação de influência e motivação.

c) Ligação – facilita a relação intra e entre áreas.

2. Papéis de informação:

a) Monitor – receber e lidar com informações de diversas fontes.

b) Disseminador – transferência de informações de fora (ambiente) para dentro da organização 
e também entre pessoas e áreas.

c) Porta-voz – transmissão de informações para fora (ambiente).

3. Papéis de decisão:

a) Empreendedor (entrepreneur) – iniciador e planejador de mudanças.

b) Solucionador de problemas – gerenciador de turbulências e de distúrbios.

c) Negociador – com pessoas ou outras organizações.

d) Administrador (alocador) de recursos – tempo, pessoas, materiais etc.

5.1.4 Habilidades Gerenciais (Katz)

Robert L. Katz dividiu as habilidades gerenciais em três categorias:

Habilidade técnica – capacidade de aplicação de conhecimentos e habilidades específicas. Os 
conhecimentos, métodos e equipamentos necessários para a realização das tarefas que estão 
dentro do campo de sua especialidade.

Habilidade humana – capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas. A compreensão 
das pessoas e de suas necessidades, interesses e atitudes. 

Habilidade conceitual – capacidade cognitiva de analisar informações, compreender e lidar 
com a complexidade da organização como um todo, além de usar o intelecto para formular 
estratégias. Criatividade, planejamento, raciocínio abstrato e entendimento do contexto são 
manifestações da habilidade conceitual.
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A figura mostra que todos os gestores da organização devem ser, em certo sentido, gestores de 
pessoas. 

Henry Mintzberg também definiu algumas habilidades, associando-as diretamente aos 
papéis gerenciais que criou: relacionamento com colegas; liderança; resolução de conflitos; 
processamento de informações; tomar decisões em condições de ambiguidade; alocação de 
recursos; empreendedor; capacidade de introspecção.

1. (ESAF – 2014 – MTur – Superior) Relacione as colunas abaixo e assinale a opção correta.

1. Poder de reconpensa  (   ) Temor da punição que o liderado pretende evitar.

2. poder coercitivo  (   ) Conhecimento percebido pelo liderado.

3. Poder de competência   (   ) Carisma percebido pelo liderado.

4. Poder legitimado  (   ) Reconhecimento que o liderado pretende obter.

5. Poder de referência  (   ) Nivelação hierárquica reconhecida pelo liderado.

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

2. (ESAF – 2013 – DNIT – Superior) A capacidade de liderar é importante não apenas em estadistas, 
dirigentes de religiões, mas também em treinadores, comandantes militares, professores e 
administradores em geral. Assinale a opção correta sobre a liderança nas organizações.

a) Liderança é o mesmo que autoridade formal, que é uma das bases das organizações e um 
atributo dos cargos gerenciais.

b) Chefes são diferentes de líderes, pois os líderes têm poder formal associado ao carisma 
pessoal.

c) Líder e liderados encontram-se em uma relação de influência recíproca. Os liderados são 
submissos de quem exerce a liderança.

d) A liderança é um atributo da pessoa e deve ser vista apenas como uma habilidade pessoal e 
não pode ser desenvolvida.

e) Autoridade formal e liderança nem sempre andam juntas. A pessoa que ocupa uma posição 
de autoridade formal pode não ter liderança informal sobre seus colaboradores.

3. (ESAF – 2013 – DNIT – Superior) Considerando-se que um administrador é um indivíduo que 
conduz um grupo de pessoas na realização de tarefas que contribuam para o alcance dos 
objetivos organizacionais, independente de nível hierárquico, formação ou tipo de organização, 
analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I – Um administrador deve ser capaz de trabalhar participativamente na heterogeneidade 
organizacional.

II – Um administrador deve ser capaz de abrir mão de sua identidade em função da equipe.

III – Um administrador deve ser capaz de entender que eventualmente deverá desistir da 
manutenção de relações interpessoais.
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a) Somente I está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Somente I e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

4. (ESAF – 2009 – ANA – Superior) Mintzberg (1995) definiu um papel como um conjunto 
organizado de comportamentos que pertencem a uma função ou posição facilmente 
identificáveis. Segundo a definição de papeis de Mintzberg, assinale abaixo a opção que melhor 
define o papel de decisão do gerente.
a) O gerente age como um símbolo e representante da organização neste papel, que está 

presente num certo número de tarefas, não envolvendo significativamente o processo de 
informações ou a tomada de decisão.

b) O gerente desempenha atividades quando recebe ou procura obter informações que lhe 
permitem entender o que se passa em sua organização e no meio ambiente.

c) O gerente desempenha atividades que envolvem a necessidade e a capacidade de lidar 
com uma grande variedade de fontes de informação.

d) O gerente atua como iniciador e planejador da maior parte das mudanças controladas em 
sua organização.

e) O gerente atua em todas as atividades, sendo o complemento da disseminação da 
informação somente externa à organização.

5. (ESAF – 2006 – CGU – Superior) Escolha a opção incorreta.
a) Segundo Mintzberg, os gerentes desempenham três categorias de papeis: interpessoais, 

de processamento de dados e de decisão.
b) No desempenho de um cargo gerencial são necessárias habilidades técnicas, humanas e 

conceituais.
c) No nível hierárquico relativo à administração superior ou nível estratégico, a habilidade 

técnica é a mais requerida.
d) A pessoa que ocupa um cargo no nível de supervisão encontra-se na base da estrutura 

hierárquica e chefia funcionários operacionais.
e) Mintzberg define que o papel de disseminador está relacionado ao de processamento de 

informações e o de negociador ao de tomada de decisão.

Gabarito: 1. A 2. E 3. A 4. D 5. C
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5.2 Teorias

As teorias relevam diferentes abordagens sobre o tema Liderança. Há três abordagens mais 
comuns:

1. Traços de personalidade – foco nas características pessoais do líder.

2. Comportamentais – foco nos estilos (maneiras) de liderar os seguidores.

3. Contingenciais (situacionais) – foco na adaptação do líder às diferentes situações/contextos.

5.2.1 Teoria dos Traços de Personalidade

Essa abordagem teve grande força na década de 30. Segundo ela, o líder “nasce feito” e 
apresenta características marcantes de personalidade, que o distinguem das demais pessoas. 
Certos indivíduos possuem uma combinação especial de traços de personalidade que podem 
ser definidos e utilizados para identificar futuros líderes. Alguns exemplos de traços de 
personalidade:

 • Físicos: energia, aparência, altura, etc.
 • Intelectuais: adaptabilidade, iniciativa, entusiasmo e autoconfiança.
 • Sociais: cooperação, habilidades interpessoais e administrativas.
 • Relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa.

Estudos mais recentes mostraram que os traços pessoais poderiam prever o surgimento da 
liderança, mas não indicam qual tipo de líder é mais eficaz ou ineficaz.

5.2.2 Teorias dos Estilos de Liderança (Comportamentais)

Esta abordagem surgiu na década de 40 e se refere ao que o líder faz, isto é, ao estilo de 
comportamento adotado para liderar. Tais teorias sugerem que é possível treinar pessoas 
para serem líderes, ou seja, a liderança deixava de ser uma característica inata e passava a 
ser algo que pudesse ser adquirido, construído. Há inúmeros estudos, cada um com suas 
particularidades. Os principais são:

5.2.2.1 Teoria X e Y (McGregor)

É considerada, por alguns, uma teoria de liderança, por outros, uma teoria de motivação.

Douglas McGregor pôs em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua 
relação com a motivação dos subordinados.

Os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças ou ideias sobre os empregados, as 
quais podem ser divididas em dois grupos, com visões antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

 • De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; 
evitam o trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser 
controladas e dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa.
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Se o gestor tem essa visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a 
tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

 • Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou 
descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram 
e aceitam responsabilidades e desafios; podem ser automotivadas e autodirigidas; são 
criativas e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega 
poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.

5.2.2.2 Três Estilos (White e Lippitt)

Os autores fizeram uma pesquisa para verificar o impacto e o clima social resultante do uso de 
três estilos diferentes de liderança: autocrática, democrática e liberal (laissez-faire).

I – Liderança Autocrática: apenas o líder fixa as diretrizes, determina as ações e as técnicas para 
a execução das tarefas, sem qualquer participação do grupo.

II – Liderança Democrática: as diretrizes e tarefas são debatidas pelo grupo, o qual é estimulado, 
assistido e mediado pelo líder.

III – Liderança Liberal (laissez-faire): há liberdade completa para as decisões grupais ou 
individuais, com participação mínima do líder. 

A pesquisa verificou que:

 • Grupos submetidos à liderança autocrática apresentaram maior volume de trabalho, mas 
também maior tensão, frustração e agressividade.

 • Sob liderança democrática, o nível de produção foi menor, porém com maior qualidade, 
satisfação e comprometimento das pessoas.

 • Sob liderança liberal, houve mau desempenho qualitativo e quantitativo, com forte 
individualismo, insatisfação e desrespeito ao líder.

5.2.2.3 Estudos da Universidade de Michigan (Likert)

Rensis Likert participou de estudos realizados na Universidade de Michigan, os quais buscavam 
comparar a eficácia dos grupos de acordo com o comportamento do líder. Os pesquisadores 
identificaram dois tipos de comportamento, denominados Orientação para o Empregado (foco 
nos funcionários, nas pessoas) e Orientação para a Produção (foco no trabalho, nas tarefas).
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 • Líder orientado para a Produção: focado na atividade rotineira do trabalho, enfatizando 
seus aspectos técnicos, metódicos e práticos, caracterizado por forte pressão e 
supervisão da produção.

 • Líder orientado para o Funcionário: mais voltado para os aspectos humanos do 
trabalho, com foco no relacionamento interpessoal e num ambiente de trabalho que 
proporcione o desenvolvimento eficaz da equipe.

Os resultados da pesquisa foram favoráveis aos líderes orientados para os funcionários. Este 
tipo de liderança obteve índices maiores de produtividade e de satisfação com o trabalho.

Likert também analisou quatro fatores da administração (processo de decisão, comunicações, 
relacionamento interpessoal e sistemas de recompensas e punições) e, com base nos 
resultados, definiu uma escala com quatro estilos de liderança:

1. Autoritário coercitivo: típico da chefia tradicional – hierárquica, centralizadora, autocrática 
– baseada na punição e no medo.

2. Autoritário benevolente: também típico da chefia tradicional, ainda centralizador de 
decisões, porém com certas recompensas materiais.

3. Consultivo: um pouco menos autocrático. Algumas decisões são delegadas e outras 
ocorrem no topo, mas há consulta aos funcionários – comunicação vertical descendente e 
ascendente.

4. Participativo: é o mais democrático. Há delegação das decisões às equipes e incentivo ao 
trabalho e relacionamento em grupo. A comunicação flui vertical e horizontalmente.

Por fim, Likert caracteriza os administradores da gerência intermediária como Pinos de 
Ligação de uma camada hierárquica para outra – pessoas com capacidade de representar um 
grupo, fazendo a integração das pessoas e destas com a organização. Para ele, a liderança é a 
capacidade de exercer influência, seja como líder (para baixo), seja como subordinado (para 
cima).
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5.2.2.1 Estudos da Universidade de Ohio

Na mesma época do estudo da Universidade de Michigan e com objetivos muito semelhantes, 
pesquisadores da Universidade de Ohio identificaram várias dimensões interdependentes do 
comportamento do líder e, ao final do estudo, caracterizaram em somente duas dimensões: 
Estrutura de Iniciação e a de Consideração.

Estrutura de Iniciação: se refere à extensão em que um líder é capaz de definir e estruturar o 
seu próprio papel e o dos funcionários na busca do alcance dos objetivos. É focada nas tarefas, 
no estabelecimento de padrões detalhados e de rotinas. Como o próprio nome traduz, o 
líder define objetivos e trabalha estruturando e organizando as tarefas para que estas sejam 
alcançadas da melhor forma pelos subordinados.

Consideração: descrita como a extensão em que um líder é capaz de manter relacionamentos 
de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às ideias dos funcionários e cuidado 
com os sentimentos deles. O líder se preocupa mais em estabelecer bons relacionamentos 
entre pessoas no trabalho ou no grupo, demonstrando apoio, apreço, confiança, e consideração 
pelos seus colaboradores e agindo de modo a proporcionar a cooperação e o consenso de todos 
para as atividades a serem desenvolvidas.

Dessas duas dimensões do comportamento do líder, foram desmembrados quatro tipos de 
estilos, conforme a combinação entre o grau de estrutura e de consideração.

5.2.2.1 Visão Bidimensional – Grade Gerencial (Blake e Mouton)

A origem deste trabalho teve como base as pesquisas realizadas pelas Universidades de Ohio e 
Michigan, que demonstravam duas dimensões do comportamento do líder que eram 
considerados estilos opostos (foco nas pessoas X foco nas tarefas). Porém, com o 
desenvolvimento das pesquisas sobre a liderança, verificou-se que as tarefas e as pessoas não 
são polos opostos, mas limites (dimensões) de um mesmo território: o líder pode combinar os 
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dois estilos em seu comportamento, ou enfatizá-los simultaneamente, podendo ser eficaz ou 
ineficaz tanto na dimensão da tarefa quanto na dimensão das pessoas.

Blake e Mouton desenvolveram a ideia da 
Grade Gerencial (managerial grid, ou grade 
da liderança) de acordo com esse modelo 
explicativo de liderança. A grade gerencial 
pressupõe que o administrador está sempre 
voltado para dois assuntos: tarefa (a produção, 
os resultados dos esforços) e pessoas (colegas e/
ou subordinados).

A grade é um diagrama que apresenta uma 
variável relacionada à produção (eixo x), e 
outra variável relacionada às pessoas (eixo 
y), com intervalos ordenados de 1 a 9 (1 é a 
menor intensidade; 9 a maior; 5 é um grau 
intermediário). A matriz bidimensional comporta 81 posições (nove por nove) ao longo da qual 
estão distribuídos os tipos de gerenciamento identificados pelos pesquisadores.

Estilo Significado Participação Fronteiras Intergrupais

1.1
Mínima preocupação 
com a produção e com as 
pessoas.

Pouco envolvimento e pouco 
comprometimento.

Isolamento. Falta de 
Coordenação íntergrupal.

1.9
Enfatiza as pessoas com 
mínima preocupação com 
a produção.

Comportamento Superficial e 
efêmero. Soluções do mínimo 
denominador comum.

Coexistência pacifica. Grupos 
evitam problemas para 
manter a harmonia.

9.1
Ênfase na produção com 
mínima preocupação com 
as pessoas.

Não há participação das 
pessoas.

Hostilidade intergrupal. Sus-
peita a desconfiança mútuas. 
Atitude de ganhar/perder.

5.5

Estilo do meio termo. 
Atitude de conseguir 
alguns resultados sem 
muito esforço.

Meio caminho e acomodações 
que deixa todos descontentes.

Trégua inquieta. Transigência 
rateio e acomodações para 
manter a paz.

9.9

Estilo de excelência. Ênfase 
na produção e nas pessoas.

Elevada participação e envol-
vimento. Comprometimento 
das pessoas.

Comunicação abertas e 
francas flexibilidade e 
altitude para o tratamento 
construtivo dos problemas.

1. (ESAF – 2009 – MPOG – Superior) Ao adotar o estilo de liderança da Teoria Y, um gestor de 
pessoas:
a) estimula a criação de várias equipes de trabalho, fazendo questão de presidir todas elas.
b) não se furta a usar o poder da autoridade para resolver um conflito, se necessário.
c) como principal instrumento motivacional, vale-se de punições ou recompensas salariais.
d) estimula o desenvolvimento de competências, já que boa parte dos indivíduos não se 

interessa por novos aprendizados.
e) ao mesmo tempo que empodera os indivíduos e enriquece suas tarefas, centraliza as 

decisões.
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2. (ESAF – 2013 – DNIT – SUPERIOR) Estilo de liderança é o padrão recorrente de comportamento 
exibido pelo líder. Para os autores White e Lippitt, existem três estilos básicos de liderança:

I – Liderança Autocrática

II – Liderança Liberal

III – Liderança Democrática

Representam a participação dos líderes:

A. O líder não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular o curso das coisas. Faz apenas 
comentários quando perguntado.

B. O líder é pessoal e dominador nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada um.

C. O líder procura ser um membro normal do grupo. É objetivo e estimula com fatos, elogios ou 
críticas.

Marque a opção que relaciona corretamente o estilo de liderança à participação do líder.

a) I – A; II – B; III – C
b) I – A; II – C; III – B
c) I – B; II – A; III – C
d) I – B; II – C; III – A
e) I – C; II – B; III – A

3. (ESAF – 2009 – ANA – Superior) O reflexo do exercício da Liderança é o resultado alcançado pelo 
líder em relação às pessoas que influencia. Para o Líder que ocupa uma posição formal dentro 
da organização, é um desafio identificar o estilo de liderança que deve aplicar a cada uma das 
circunstâncias que vivencia no cotidiano. Considerando o contexto de liderança, selecione a 
opção correta.

a) Na divisão do trabalho, o líder autocrático determina a tarefa de cada um e cada qual 
escolhe seu companheiro de trabalho. Na liderança democrática, o grupo decide sobre a 
divisão de trabalho e sobre o parceiro de cada um.

b) Na programação dos trabalhos, tanto o líder democrático como o liberal não interferem de 
nenhuma forma nas decisões do grupo.

c) As características comportamentais predominantes dos subordinados do líder liberal e do 
líder democrático são similares quanto à escolha do que fazer e quando fazer.

d) O volume dos resultados produzidos pelo exercício da liderança autocrática é maior, porém 
a frustração e agressividade também.

e) Grupos submetidos às lideranças liberais e democráticas tendem ao individualismo e a 
ignorar o líder com o passar do tempo.

4. (ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Superior) Leia o texto que se segue e responda as 
questões abaixo.

Entre os pesquisadores do tema Liderança, surgiram Blake e Mouton que desenvolveram uma 
ideia de grade gerencial.

“De acordo com esse modelo explicativo de liderança, o líder pode dar muita ou pouca ênfase 
para a tarefa (eixo X) e, muita ou pouca ênfase para as pessoas (eixo Y). A grade, desse modo 
baseia-se na visão bidimensional da liderança, atribuindo valores aos dois estilos. A combinação 
dos dois estilos cria cinco possibilidades principais (conforme figura abaixo).”
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Possibilidade 1;1) Administração precária: a permanência como membro da organização requer 
um mínimo de esforço para fazer o serviço.

Possibilidade 1;9) Administração do tipo: 
"Clube de campo": uma cuidadosa atenção às 
necessidades de relacionamento das pessoas 
produz uma atmosfera amigável e em ritmo de 
trabalho confortável.

Possibilidade 5;5) Administração do tipo 
“funcionário": o desempenho adequado da 
organização é alcançado por meio do equilíbrio 
entre a necessidade de trabalho e a manutenção 
do moral das pessoas em nível satisfatório.

Possibilidade 9;1) Autoridade e obediência: 
a eficiência das operações é produto de um 
sistema de trabalho no qual a interferência do elemento humano é mínima.

Possibilidade 9;9) Administração do tipo “gerência de equipes”: o trabalho é realizado por 
pessoas comprometidas; a interdependência que resulta do sentido de “mesmo barco” produz 
um ambiente de relacionamento de confiança e respeito.

Imagine que você deve selecionar um perfil de liderança, utilizando a grade de liderança de 
Blake e Mouton, para ocupar o cargo de chefia em um grupo de supervisores das máquinas 
que compõem uma linha de produção que tem como característica principal o funcionamento 
automatizado.

Qual das possibilidades principais de perfis descritos pelos pesquisadores se refere a: um Líder 
voltado para as tarefas e um Líder negligente, respectivamente?

a) Administração precária e Administração do tipo “gerência de equipes”.
b) Administração do tipo “gerência de equipes” e Autoridade e obediência.
c) Administração do tipo “funcionário” e Administração do tipo "Clube de campo”.
d) Autoridade e obediência e Administração precária.
e) Administração do tipo "Clube de campo” e Administração do tipo “funcionário”.

Gabarito: 1. B 2. C 3. D 4. D 
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5.2.3 Teorias Situacionais

O verdadeiro líder é aquele que é capaz de se ajustar a um grupo particular de pessoas sob 
condições extremamente variadas (contextos, ambientes, tarefas, objetivos, etc.).

5.2.3.1 Continuum de Liderança (Tannenbaum e Schmidt)

Obs: alguns autores consideram esta teoria dentro da abordagem Comportamental, outros, 
dentro da abordagem Contingencial.

Para criar este modelo, os autores se basearam no pressuposto de que a escolha de um estilo 
de liderança eficaz está intimamente ligada a três fatores: forças no líder (sua experiência, 
personalidade e conhecimento); forças nos subordinados (sua responsabilidade, educação e 
habilidades); e forças na situação (a organização, a complexidade do ambiente e as situações 
gerais).

Os líderes de sucesso seriam aqueles que conseguem colocar em evidencia as forças que são 
mais importantes para o seu comportamento no momento adequado, bem como manter uma 
boa interação com os subordinados, a organização e as pressões do ambiente.

Tannenbaum e Schmidt criaram um continuum de liderança (uma espécie de régua) que 
consiste em uma faixa composta de sete atitudes possíveis para um gerente. 

As atitudes de um líder variam conforme a situação. No extremo esquerdo da régua, o 
administrador (ou líder) toma as decisões e apenas as anuncia; no extremo direito, o 
administrador toma decisões em acordo com os subordinados.
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Este Continuum de Comportamento de Liderança (ou do Administrador), portanto, 
estabelece sete estilos que a liderança pode seguir, de acordo com o grau de centralização ou 
descentralização de poder decisório nas mãos do líder.

5.2.3.2 Modelo de Fiedler

O desempenho eficaz do grupo depende da combinação apropriada entre o estilo de interagir 
do líder com seus subordinados e o grau em que a situação dá controle e poder de influência 
ao líder.

Fiedler dividiu seu modelo em 3 etapas:

1. Identificando o modelo de liderança: é feito por meio do questionário do colega de quem 
menos gosto (tradução do inglês LPC – Least Prefered Coworker). Os respondentes são 
convidados a refletir sobre o seu colega de trabalho menos preferido, ou seja, aquele com 
quem tiveram maior dificuldade a trabalhar. Depois devem responder ao questionário, 
composto por 16 adjetivos contrastantes (ex: agradável-desagradável, eficiente-ineficiente, 
aberto-fechado), atribuindo notas de 1 a 8 para as características. Se a pontuação for alta 
(focada nos termos favoráveis) então a pessoa é orientada para relacionamento. Se a 
pontuação for baixa (predominância de termos desfavoráveis), então a pessoa é orientada 
para a tarefa.

Esta etapa está baseada na suposição do autor de que o estilo de liderança de cada pessoa é 
único.

2. Definindo a situação: de acordo com o autor, três fatores situacionais chave determinam a 
eficácia da liderança:

a) Relações líder-liderado: o grau de segurança, confiança e respeito que os subordinados 
têm por seu líder;
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b) Estrutura da tarefa: o grau de procedimentos que as missões de trabalho têm (isto é, 
estruturadas ou desestruturadas); e

c) Poder da posição: o grau de influência que o líder tem sobre as variáveis de poder como 
contratações, demissões, atos disciplinadores, promoções e aumentos de salário.

Cada uma destas variáveis recebe uma avaliação (boa/má, alto/baixo e forte/fraco 
respectivamente), gerando 8 combinações.

Fatores Situacionais Favorabilidade Situacional Desfavorabilidade Situacional

Poder de posição do 
lider

Maior poder de posição;
Muita autoridade formal;
Alto nível hierárquico.

Menor poder de posição;
Pouca autoridade formal;
Baixo nível hierárquico.

Estrutura da tarefa

Tarefa estruturada, rotineira e 
programada;
Fácil de desempenhar, executar e 
aprender.

Tarefa não estruturada, variada 
e não programada difícil de 
desempenhar, executar e 
aprender.

Relações entre líder e 
membros

Bom relacionamento entre líder e 
os membros do grupo.

Pobre relacionamento entre líder 
e os membros do grupo.

3. Combinando os lideres com a situação: nesta etapa combinam-se os estilos de liderança 
(etapa 1) com a situação em que o líder se encontra (etapa 2).

Pesquisas realizadas identificaram os líderes orientados para a tarefa como tendo um melhor 
desempenho em situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis. Líderes orientados para 
relacionamentos se saíam melhor em situações moderadamente favoráveis.

5.2.3.3 Modelo de Hersey & Blanchard

O modelo faz uma relação entre a maturidade do funcionário e a necessidade de ação por 
parte do líder. O sucesso da liderança é alcançado por meio da escolha do estilo adequado, o 
qual depende do nível de maturidade (prontidão) do funcionário.
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A maturidade é definida como o desejo de realização, a vontade de aceitar responsabilidade e a 
capacidade/experiência relacionada ao trabalho dos subordinados. 

Hersey e Blanchard identificaram quatro estilos ou formas de liderança, caracterizados pela 
representação da letra “E” e por palavras-chave: determinar (comando), persuadir (venda), 
compartilhar (participação) 
e delegar. Esses estilos 
fazem correspondência com 
o nível de maturidade dos 
subordinados, que variam do 
nível de pouca maturidade 
(M1), ao nível em que os 
subordinados são capazes de 
assumir responsabilidades 
(M4).

A imaturidade (M1) deve ser 
gerenciada por meio do uso 
forte da autoridade e do foco 
nas tarefas, com pouca ênfase 
no relacionamento (dar ordens 
– E1).

M2 caracteriza pessoas com 
elevada vontade de assumir responsabilidades, mas pouca experiência ou conhecimento, as 
quais devem, dessa forma, o líder precisa ser ao mesmo tempo diretivo e oferecer o apoio 
emocional (E2).

Em M3, as pessoas têm grande competência, mas pouco interesse em assumir responsabilidades, 
devido a sentimentos de insegurança ou desmotivação, por isso, o líder orienta-se fortemente 
para o relacionamento, com pouca ênfase na tarefa (E3). Quanto mais maduro o seguidor, 
menos intenso deve ser o uso da autoridade pelo líder e mais intensa a orientação para o 
relacionamento (E2 e E3).

Para um liderado altamente maduro (M4), não é necessário comportamento forte de tarefa, 
tampouco de relacionamento (E4), pois este tipo de funcionário altamente maduro possui as 
condições ideais para assumir responsabilidades – competência e motivação.

5.2.3.4. Teoria 3D (Reddin)

Os modelos bidimensionais não vinham explicando a contento o processo de liderança. Alguns 
pesquisadores, então, passaram a acrescentar uma terceira dimensão, ou variável de análise do 
comportamento. A teoria de Reddin, ou da Eficácia Gerencial, tem esse nome justamente por 
acrescentar uma 3ª dimensão, a Eficácia.

Segundo o autor, a principal função do administrador é ser eficaz (ou seja, atingir os resultados). 
O administrador deve ser eficaz em uma variedade de situações e a sua eficácia poder ser 
medida na proporção em que ele é capaz de transformar o seu estilo de maneira apropriada, 
em situação de mudança.
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As três habilidades gerencias básicas são:

 • Sensitividade situacional – É a habilidade para diagnosticar as situações e as forças que 
jogam na situação.

 • Flexibilidade de estilo – É habilidade de se adequar às forças em jogo, devidamente 
analisadas e diagnosticadas.

 • Destreza de gerência situacional – É a habilidade de gestão situacional, ou seja, a capacidade 
de modificar a situação que deve ser modificada.

O modelo de Reddin parte dos dois elementos (Orientação para Tarefa e Orientação para 
Relacionamentos) para definir quatro estilos gerenciais básicos:

 • Relacionado: se orienta exclusivamente para 
as relações que estabelece entre as pessoas;

 • Dedicado: dá ênfase às tarefas a serem 
realizadas;

 • Separado: tem uma atuação deficitária tanto 
no que diz respeito às inter-relações, quanto 
à realização das tarefas.

 • Integrado: consegue conjugar, de forma 
concomitante, uma atuação eficaz tanto 
voltada para a relação entre as pessoas 
quanto para a realização das tarefas.

Não há um estilo ideal. Cada situação requer uma 
estratégia própria. O gerente deve modificar seu estilo em conformidade com a exigência da 
situação, de forma a ser eficaz. Percebe-se, portanto, que a Teoria 3D não dá uma direção (não 
propõe um estilo ideal), ela apenas ressalta que o gerente deve buscar a eficácia.

Os quatro estilos básicos têm um equivalente mais eficaz e outro menos eficaz, dando lugar a 
oito estilos gerenciais.
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Eficaz Não Eficaz

Líder Integrado

Executivo: voltado para resultados e 
pessoas, é desafiador.

Transigente: tolerante com algumas 
atitudes ou comportamentos na 
equipe, correndo riscos de assumir 
atitudes ambíguas, sem transmitir 
confiança.

Líder 
Relacionado

Promotor: enfatiza comunicações 
livres, desenvolvimento de talentos, 
trabalho eficaz em equipe e transmissão 
irrestrita de confiança.

Missionário: tende a evitar conflitos, 
postura agradável e sociável, 
dependente dos outros, não tem o 
foco na produção e nos resultados.

Líder Dedicado

Autocrata Benevolente: age com 
energia, autoridade, comprometido 
com qualidade, demonstra iniciativa e 
atitudes paternalistas.

Autocrata: agressividade, indepen-
dência, ambição, iniciador – fixa ta-
refas e cobra resultados.

Líder Separado

Burocrata: segue ordens, é confiável, 
lógico, com autocontrole, imparcial 
e justo em suas análises e decisões, 
eficiente na manutenção de sistemas e 
rotinas.

Desertor: segue regulamentos, sem 
envolvimentos, não emite opiniões 
ou expressa posições, não coopera, 
não se comunica com a equipe.

5.2.3.5 Teoria do Caminho–Meta (House)

A expressão caminho-meta (ou meios-objetivos) implica que o líder deve ajudar os liderados 
a alcançar suas metas, oferecendo a orientação necessária (caminho) e recompensas para 
assegurar que tais metas sejam compatíveis com os objetivos organizacionais.

Robert House defende que o líder eficaz deve esclarecer o caminho dos seguidores em direção 
aos objetivos de trabalho, tornando essa jornada mais fácil ao reduzir os obstáculos e barreiras. 
A responsabilidade do líder é aumentar a motivação dos funcionários para atingir objetivos 
individuais e organizacionais.

Os líderes são flexíveis e podem assumir quatro comportamentos distintos, conforme o tipo de 
situação:

 • Apoiador (suportivo): preocupa-se com as pessoas, é atento às necessidades dos 
subordinados, amigável e acessível; seu comportamento é aberto, busca criar um clima de 
equipe e tratar os subordinados com iguais.

 • Diretivo: dá a direção – organiza o trabalho e fornece instruções sobre a execução; seu 
comportamento inclui planejamento, programação de atividades, estabelecimento de 
objetivos de desempenho e padrões de comportamento, além de aderência às regras e 
procedimentos.

 • Participativo: consulta e utiliza as sugestões dos subordinados em suas decisões; encoraja 
debates em grupos. 

 • Orientado para realizações (conquistas, metas): formula objetivos claros e desafiadores 
aos subordinados. Seu comportamento enfatiza desempenho de alta qualidade e 
melhorias. Mostra confiança nos subordinados e os ajuda a alcançar elevados objetivos 
para melhorar continuamente o desempenho.
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A teoria relaciona os quatro tipos de comportamentos dos líderes com dois fatores 
contingenciais (características ambientais e dos funcionários), conforme figura a seguir.

Antes de adotar uma atitude, o líder deve avaliar qual a realidade da situação. O desempenho 
e a satisfação do funcionário tendem a ser positivamente influenciados quando o líder oferece 
algo que falte ao funcionário ou ao ambiente de trabalho. O líder será aceito pelos liderados 
quando estes o virem como fonte de satisfação, imediata ou futura. Caso o líder seja redundante 
em relação às fontes ambientais ou incongruente com as características dos funcionários, esse 
comportamento errado pode desmotivar o subordinado e tornar o líder ineficaz.

1. (ESAF – 2009 – Receita Federal – Superior) Ao optar pela liderança situacional, um gestor de 
pessoas deve:

a) conduzir a maturidade de trabalho do liderado, com o cuidado de não interferir em sua 
maturidade psicológica.

b) adotar um estilo diretivo para quem apresenta maturidade média ou alta.
c) identificar a maturidade média do grupo e, com base nisso, adotar um estilo único para 

todos os liderados.
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d) levar os indivíduos ao seu mais elevado nível de desempenho, mediante a liderança eficaz 
de um a um.

e) saber que competência é a combinação da motivação e da confiança do indivíduo em sua 
capacidade de atingir um objetivo ou de realizar uma tarefa.

2. (ESAF – 2013 – DNIT – Superior) As três abordagens tradicionais que estudam liderança são:

a) Abordagem por traços, abordagem comportamental e abordagem situacional.
b) Abordagem por traços, abordagem comportamental e abordagem estratégica.
c) Abordagem supervisora, abordagem comportamental e abordagem estratégica.
d) Abordagem por traços, abordagem situacional e abordagem estratégica.
e) Abordagem situacional, abordagem por traços e abordagem supervisora.

3. Alguns autores consideram o modelo de Fiedler e de

Hersey e Blanchard como modelos de liderança situacional.

A respeito desses modelos, classifi que as frases a seguir em Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

I – A efi cácia do desempenho do grupo depende da adequação entre o estilo do líder e quanto 
de controle a situação proporciona a ele.

II – O líder deve fl exibilizar seu comportamento a fi m de ajustá-lo à situação.

III – O grau de favorabilidade da situação para o líder é defi nido pelas relações entre líder e 
subordinados, pelo grau de estruturação da tarefa e pelo poder de oposição.

IV – O comportamento do líder diante da situação é capaz de defi nir e estruturar o papel dos 
liderados.

V – O estabelecimento de valores e padrões da situação pelo líder incentiva comportamentos 
transformadores nos liderados.

Aponte a resposta que contém apenas as opções verdadeiras.

a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) I, II e V.
d) IV e V.
e) III e V.

Gabarito: 1. D 2. A 3. A
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5.2.4 Liderança Transacional x Transformacional x Carismática

James M. Burns desenvolveu um novo paradigma, abordando a liderança como uma relação 
com troca de influências, onde a energia básica é o poder. O autor aborda dois grandes 
conceitos sobre liderança: a Transformacional e a Transacional.

O líder Transacional, ou negociador, apela aos interesses, especialmente às necessidades 
básicas dos seguidores. Ele promete recompensas (materiais ou psicológicas) para conseguir 
que os seguidores (ou subordinados) trabalhem para realizar as metas. Ele guia ou motiva seus 
seguidores na direção de metas estabelecidas, esclarecendo o papel e os requisitos da tarefa 
e fornecendo recompensas positivas ou negativas de acordo com o sucesso do desempenho. 
Seu comprometimento é dito de curto prazo e há prevalência de características do estereótipo 
masculino: competitividade, autoridade hierárquica, alto controle do líder, resolução analítica 
de problemas, determinação de objetivos e processos racionais de troca.

Líder Trasacional

Recompensa contingente: Negocia recompensas pelo desempenho.

Administração por exceção (ativa): Observa desvios e corrige.

Adm. Por exceção (passiva): Intervêm apenas quando resultados não são alcançados.

Laissez – faire: adbica de responsabilidade, evita decisões.

O líder Transformacional age influenciando, inspirando, estimulando e considerando 
individualmente as pessoas. É um agente da mudança, utiliza técnicas de empowerment, 
incita e transforma atitudes, crenças e motivos dos seguidores, tornando-os conscientes 
das suas necessidades e das estratégias organizacionais. O comprometimento é de longo 
prazo e as características femininas predominam: cooperação, colaboração, baixo controle e 
soluções baseadas em intuição e racionalidade, ênfase no desenvolvimento de seguidores, 
empowerment e criação de ligações emocionais.

Líder Transformacional 

Influência idealizada – Carisma: Dá visão e sentido da missão, estimula orgulho.

Inspiração: Comunica altas expectativas e foca esforços.

Estímulo Intelectual: Promove inteligência, racionalidade.

Consideração individualizada: Dá atenção individual, personalizada.

Estudos apontam que o estilo Transformacional é superior ao Transacional.

Por fim, a Teoria Carismática afirma que os seguidores do líder atribuem a ele capacidades 
heroicas ou extraordinárias de liderança quando observam determinados comportamentos. 
As características principais deste comportamento são: visão, disposição para correr riscos por 
essa visão, sensibilidade às limitações ambientais e necessidades de seus liderados.

A liderança Transformacional, embora possua a característica do carisma, tem um escopo 
maior: a liderança transformacional gera um processo de transformação ou de mudança nos 
seguidores, buscando capacitá-los para questionar as visões estabelecidas (inclusive as do 
líder).
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6. MOTIVAÇÃO

O comportamento humano é determinado por forças que, algumas vezes, escapam ao próprio 
entendimento e controle do homem. Essas forças conscientes ou inconscientes que levam o 
indivíduo a um determinado comportamento são chamadas causas ou motivos.

Quando analisamos a motivação, devemos considerar o indivíduo e o contexto (ambiente) em 
que ela ocorre, pois são fatores interdependentes.

Há inúmeras divergências teóricas sobre motivação, principalmente no que se refere à relação 
entre recompensas e motivação. Nesse sentido, costuma-se classificar a Motivação em 
Intrínseca (interna) e Extrínseca (externa).

 • Motivos internos: são as necessidades, aptidões, interesses, valores e habilidades das 
pessoas. Fazem cada pessoa ser capaz de realizar certas tarefas e não outras; sentir-se 
atraída por certas coisas e evitar outras; valorizar certos comportamentos e menosprezar 
outros. São os impulsos interiores, de natureza fisiológica e psicológica, afetados por 
fatores sociológicos, como os grupos ou a comunidade de que a pessoa faz parte.

 • Motivos externos: são estímulos ou incentivos que o ambiente oferece ou objetivos que 
a pessoa persegue. Satisfazem necessidades, despertam sentimentos de interesse ou 
representam recompensas desejadas. Ex: o trabalho, o ambiente, as recompensas, os 
padrões estabelecidos pelo grupo de colegas e os valores do meio social.

Todorov e Moreira defendem a motivação extrínseca, a qual baseia-se no pressuposto de 
que o comportamento vai ocorrer em determinada situação e não em outra. Essa visão 
comportamentalista implica a interação entre o sujeito e o ambiente. A motivação para o 
trabalho, nesse contexto, seria resultante de uma interação complexa entre os motivos internos 
das pessoas e os estímulos da situação ou ambiente.

Autores como Bergamini, Gooch e McDowell, entretanto, defendem que a motivação encontra-
se no interior de cada indivíduo (intrínseca) e que está normalmente associada a um desejo. Este 
desejo impulsiona o indivíduo à ação. Por este viés, ninguém pode motivar ninguém, o máximo 
que se consegue fazer é estimular outra pessoa; os desejos são individuais e dificilmente alguém 
seguirá a orientação de outra pessoa. Essa é a visão majoritária na literatura especializada.

Os motivos intrínsecos podem ter origens distintas: emocionais, cognitivas e biológicas.

 • Emocionais: relacionados à necessidade de afeto, estima, raiva, medo, ansiedade, etc. 
Emoções podem ser positivas ou negativas, podem ser externalizadas ou não.

 • Cognitivos: baseados em raciocínio, conhecimento, opiniões, crenças, valores pessoais. O 
comportamento final é resultado de uma reflexão sobre a situação (ex: comportamento 
ético). 

 • Biológicos/Hereditários: características físicas capazes de facilitar ou dificultar ações (ex: 
pessoa alta joga basquete).

Segundo Spector, motivação é a energia ou força que movimenta o comportamento e que tem 
três propriedades:
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1. Direção: o objetivo do comportamento motivado ou a direção para a qual a motivação leva 
o comportamento. A escolha que o sujeito faz dentre as possibilidades existentes.

2. Intensidade: o esforço, a intensidade da motivação. 

3. Permanência (persistência): a necessidade, a duração da motivação ao longo do tempo.

A motivação é específica: não há um estado geral de motivação que leve uma pessoa a sempre 
ter disposição para tudo. No campo da Administração, uma pessoa motivada é aquela que 
demonstra alto grau de disposição para realizar uma tarefa.

A figura abaixo representa o ciclo motivacional.

Existem dois grupos de teorias sobre motivação: de processo e de conteúdo.

1. (ESAF – 2006 – CGU- Superior) Escolha a opção incorreta.

a) O desempenho na realização de qualquer tipo de trabalho é influenciado por forças 
chamadas motivos.

b) Por motivação se entende o esforço intelectual ou físico aplicado por uma pessoa para 
obtenção de um resultado.

c) O desempenho depende de motivos internos, tais como necessidades, aptidões, interesses, 
valores, habilidades, frustações.

d) As tarefas a serem realizadas, o clima organizacional e as recompensas recebidas são 
identificadas como fatores externos de motivação.

e) O enriquecimento de cargos, autogestão e programa de incentivos estão relacionados a 
formas usadas para obter melhor desempenho.

Gabarito: 1. B
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6.1 Teorias de conteúdo

Procuram explicar quais fatores motivam as pessoas.

6.1.1 Hierarquia das Necessidades – Maslow

Abraham Maslow afirma que as necessidades humanas agrupam-se segundo uma hierarquia 
com cinco níveis. Caso uma necessidade seja atendida, ela deixa de se fazer sentir (perde sua 
força motivadora) e a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte de necessidades.

As afirmações acima remetem a dois princípios:

 • Princípio da emergência: as necessidades de qualquer nível da hierarquia emergem 
como motivadores apenas quando as necessidades de níveis inferiores já estiverem 
razoavelmente satisfeitas.

 • Princípio da dominância: na medida em que uma necessidade é substancialmente atendida, 
a próxima se torna dominante. 

Maslow distingue cinco necessidades, separadas em dois grupos:

 • Necessidades Primárias – fisiológicas e de segurança.

 • Necessidades Secundárias – sociais, de estima e de autorrealização.

6.1.1.1 Pirâmide de Maslow

A hierarquia das necessidades é tradicionalmente representada pelo desenho de uma pirâmide. 
Na base desta pirâmide estariam as necessidades mais básicas e vitais para os seres humanos 
(as primárias). A seguir, até se chegar ao topo, estariam as necessidades secundárias.

1. Necessidades fisiológicas (básicas): alimentação, abrigo, repouso, sexo, ar, etc.;

2. Necessidades de segurança: proteção contra o perigo, danos físicos e emocionais;

3. Necessidades sociais (associação): sensação de pertencer ao grupo, aceitação e aprovação 
pelos outros, afeição, amizade;

4. Necessidades de estima (status): inclui fatores internos de estima (autoestima, respeito 
próprio, realização, autonomia) e fatores externos (status, reconhecimento, independência, 
atenção);

5. Necessidades de autorrealização: referem-se à realização do potencial de cada indivíduo, 
à utilização plena dos seus talentos, a tornar-se aquilo que é capaz (crescimento, 
autodesenvolvimento).
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6.1.2 Teoria ERC (ERG) – Alderfer

Basicamente, é uma adaptação da teoria da hierarquia das necessidades de Maslow. Alderfer 
procurou adequar os estudos de Maslow para que a teoria pudesse refletir os dados de suas 
pesquisas.

A primeira diferença é o fato de que Alderfer reduziu os níveis hierárquicos para três: de 
existência, de relacionamento e de crescimento.

1. Existência (existence) – relacionadas ao bem-estar físico – engloba os primeiros níveis de 
Maslow (fisiológico e segurança).

2. Relacionamento (relatedness) – relações interpessoais – engloba o nível social de Maslow e 
alguns fatores externos do nível de estima.

3. Crescimento (growth) – desenvolvimento do potencial humano e das competências 
pessoais – engloba os componentes internos de estima e o nível de autorrealização de 
Maslow.

Outra diferença está no fato de que na teoria ERC não existe uma hierarquia tão rígida. Vários 
níveis de necessidades podem ser estimulados ao mesmo tempo – a satisfação de um nível 
anterior não seria um pré-requisito para a satisfação do nível seguinte.

Além disso, se um nível de necessidade superior não for atendido, isso pode levar a pessoa 
a aumentar a necessidade de nível inferior. Ex: falta de reconhecimento no trabalho poderia 
aumentar a demanda por melhores salários.
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6.1.3 Teoria das Necessidades Adquiridas – McClelland

De acordo com McClelland, a motivação das pessoas também é relacionada com a satisfação 
de necessidades. Estas necessidades são aprendidas e adquiridas ao longo da vida, como 
resultado das experiências de vida de cada pessoa, de suas vivências.

McClelland foca em três necessidades básicas: realização, poder e afiliação.

 • Necessidade de Realização (Competir) – desejo de ser excelente, melhor, mais eficiente, 
resolver problemas, ímpeto para alcançar sucesso. As pessoas que possuem muito essa 
necessidade costumam procurar mudanças na vida, são competitivas, cumprem metas 
estipuladas.

 • Necessidade de Poder (Exercer influência, autoridade) – desejo ter autoridade e de 
controlar as outras pessoas. Os indivíduos com essas necessidades em alta gostam 
de influenciar outras pessoas, de status; tendem a se preocupar mais com prestigio e a 
influência do que propriamente com o desempenho eficaz.

 • Necessidade de Afiliação (Associação, Relacionamento) – desejo de relacionamentos 
interpessoais próximos e amigáveis, de manter relações emocionais positivas.

A teoria de McClelland equivale aos níveis mais elevados da hierarquia de Maslow e se aproxima 
dos fatores motivacionais de Herzberg e, a exemplo deles, também não teve seus pressupostos 
comprovados cientificamente.

6.1.4. Teoria dos Dois Fatores – Herzberg

Para Herzberg, satisfação e insatisfação possuem origens distintas.

A Teoria dos Dois Fatores aborda os conceitos de motivação e de satisfação a partir de dois 
grupos de fatores: higiênicos e motivacionais.
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6.1.4.1 Fatores higiênicos – extrínsecos – insatisfacientes

Estão relacionados com as necessidades básicas do indivíduo no ambiente de trabalho. A 
presença de tais fatores não traz satisfação, porém, sua ausência gera grande insatisfação.

As empresas visam atender a essa necessidade oferecendo adequadas condições de trabalho, 
remuneração correta e equilibrada, padrão claro e estável de supervisão e organização, clareza 
de informação e comunicação, etc.

Fatores higiênicos Determinantes

Supervisão A disposição ou boa vontade de ensinar ou 
delegar responsabilidades aos subordinados.

Políticas empresariais Normas e procedimentos que encerram os 
valores e crenças da companhia.

Condições ambientais Ambientes físicos e psicológicos que envolvem as 
pessoas e os grupos de trabalho.

Relações interpessoais Transações pessoais e de trabalho com os pares, 
os subordinados e os superiores.

Status Forma pela qual a nossa posição está sendo vista 
pelos demais.

Remuneração O valor da contrapartida da prestação de serviço.

Vida pessoal Aspectos do trabalho que influenciam a vida 
pessoal

6.1.4.2. Fatores motivacionais – intrínsecos – satisfacientes

São os aspectos psicológicos de reconhecimento, autoestima, autorrealização, entre outros. 
Quando presentes, tais fatores geram satisfação, porém, sua ausência não gera insatisfação.

Fatores motivadores Determinantes

Realização O término com sucesso de um trabalho ou tarefa; 
os resultados do próprio trabalho.

Reconhecimento pela 
realização

O recebimento de um reconhecimento público, 
ou não, por um trabalho bem-feito ou um 
resultado conseguido.

O trabalho em si Tarefas consideradas agradáveis e que provocam 
satisfação

Responsabilidade Proveniente da realização do próprio trabalho ou 
do trabalho e outros

Desenvolvimento pessoal Possibilidade de aumento de status, perfil 
cognitivo ou mesmo de posição social.

Possibilidade de crescimento
Uma alavancagem dentro da estrutura 
organizacional, em termos de cargo ou 
responsabilidade.
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A conclusão do estudo de Herzberg mostra que os fatores que geram a satisfação e a insatisfação 
possuem origens distintas.

Fatores higiênicos – extrínsecos – não geram satisfação. Eles apenas geram insatisfação 
quando ausentes, ou impedem a insatisfação quando presentes.

Fatores motivacionais – intrínsecos – não geram insatisfação. Eles geram satisfação quando 
presentes, e impedem a satisfação quando ausentes.

Devem ser oferecidos níveis apropriados de fatores higiênicos para que não haja insatisfação, 
ao mesmo tempo em que devem ser oferecidos fatores motivacionais para que haja satisfação.

Os estudos de Herzberg mostram que a principal maneira de motivar uma pessoa no trabalho é 
oferecer atribuições desafiadoras e pelas qual ela se responsabilize. Isso pode ser feito através 
de um processo chamado enriquecimento de cargo, permitindo a realização de trabalhos que 
sejam interessantes, desafiadores e valorizados. Exemplo:

 • Oportunidades para que ele possa alcançar seus objetivos pessoais desde que estejam 
compatíveis com os objetivos da empresa;

 • Reconhecimento, pela chefia, dos objetivos atingidos;

 • Responsabilidade e autoridade para realizar suas tarefas;

 • Desafios para suas habilidades e conhecimentos;

 • Oportunidades e promoção quando o empregado demonstrar interesse e domínio para as 
tarefas pretendidas.

O trabalho de enriquecimento de cargo deve ser uma preocupação contínua dos gerentes para 
que possam manter um nível de motivação elevado.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br994

1. (ESAF – 2014 – Mtur – Superior) Herzberg propôs a Teoria dos Dois Fatores como uma forma de 
explicar como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho interagem para produzir motivação. 
Uma importante aplicação da Teoria dos Dois Fatores é a técnica de enriquecimento do trabalho 
também proposta por Herzberg. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a opção correta.

I – O enriquecimento de tarefas consiste em uma constante substituição de tarefas mais simples 
e elementares do cargo por tarefas mais complexas.

II – Uma das possibilidades do enriquecimento de tarefas é o acompanhamento do crescimento 
individual de cada empregado.

III – O enriquecimento das tarefas reduz o absenteísmo e aumenta a rotatividade de pessoal.

a) Somente II está correta.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.
e) I, II e III estão corretas.

2. (ESAF – 2009 – DNIT- Médio) Para Spector (2007) a motivação é um estado interior que leva 
uma pessoa a emitir determinados tipos de  comportamentos. Sobre motivação, é correto 
afirmar:

a) a motivação extrínseca encontra-se no interior de cada pessoa e está normalmente 
associada a um desejo. O desejo é que impulsiona os indivíduos para uma ação.

b) segundo a definição de motivação intrínseca, as pessoas somente podem ser motivadas 
por outra pessoa, o individuo não é capaz de motivar-se sozinho.

c) motivos cognitivos são baseados no conhecimento, nas opiniões ou crenças de uma pessoa.
d) Maslow define cinco necessidades básicas para o comportamento humano: fisiológicas, 

segurança, conhecimento, estima e poder.
e) a necessidade de poder é positiva quando o gerente quer comandar o grupo pela persuasão 

e convencimento de suas ideias e negativa quando utiliza o poder para manipular o grupo

6.2 Teorias de processo
Procuram explicar como funciona o processo de motivação, ou seja, o conjunto de passos/
decisões que motivam uma pessoa. 

6.2.1. Teoria do Estabelecimento de Objetivos (fixação de metas)

Edwin Locke sustenta que objetivos específicos difíceis, com feedback, conduzem a melhores 
desempenhos.

Também conhecida como Teoria da Fixação de Metas, alguns de postulados são: 

 • Objetivos específicos são melhores que metas genéricas, pois funcionam como estímulos 
internos e guiam o comportamento;

 • Objetivos difíceis, quando aceitos, também geram melhores desempenho, pois prendem a 
atenção e ajudam a focar;

Gabarito: 1. B 2. C
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 • Oportunidade de participar no estabelecimento dos objetivos aumenta a aceitação e a 
colaboração;

 • O feedback sobre o progresso melhora o desempenho, pois funciona como um guia do 
comportamento, mostrando o gap entre o que é esperado e o que está sendo realizado. 
Obs: o feedback autogerenciado é um motivador mais eficaz que o feedback externo;

 • Capacitação e autoeficácia (crença a respeito do próprio desempenho em uma tarefa) 
geram melhor desempenho.

Outros fatores influenciam a relação objetivo-desempenho: o comprometimento com o 
objetivo, as características da tarefa e a cultura nacional.

Locke defende 4 métodos para motivar as pessoas: dinheiro (não deve ser o único método, mas 
aplicado com os outros), estabelecimento de objetivos, participação nas decisões e redesenho 
do trabalho (para proporcionar maior desafio e responsabilidade).

O ciclo da motivação, conforme a Teoria, funciona da seguinte forma:

6.2.2 Behaviorismo – Teoria do Reforço

Afirma que o reforço condiciona o comportamento, ou seja, que os indivíduos podem ser 
moldados a se comportarem de certa maneira em decorrência de estímulos aplicados a eles.

De acordo com tal teoria, o ambiente é a causa do comportamento (reforços externos) e não 
eventos cognitivos internos (vontades íntimas do indivíduo).

Um dos autores mais famosos dessa corrente teórica é Skinner, que popularizou o conceito de 
condicionamento operante como forma de manipular o comportamento das pessoas. Estímulos 
positivos tenderiam a reforçar o comportamento (ex: pagar um bônus aos que atingem metas), 
enquanto estímulos negativos buscariam anular um comportamento (ex: punição por atrasos 
frequentes).

As quatro estratégias mais comuns para modificar o comportamento são:
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 • Reforço Positivo – dar recompensa quando um comportamento desejado ocorre;

 • Reforço Negativo – retirar consequência negativa quando um comportamento desejado 
ocorre;

 • Punição – aplicação de medida negativa quando um comportamento indesejado ocorre;

 • Extinção – retirada de recompensas positivas quando um comportamento indesejado 
ocorre.

6.2.3 Teoria da Equidade

Para Stacy Adams, todos fazem uma comparação entre o que “entrega” e o que “recebe” em 
troca (e o que os colegas entregam e recebem). Assim, a noção de que a relação é justa teria 
um impacto significativo na motivação.

Há quatro pontos de referência que podem ser utilizados como comparação:

 • Próprio interno: experiências do funcionário em outra posição na empresa;

 • Próprio externo: experiências do funcionário fora da empresa;

 • Outro interno: outra pessoa ou grupo na empresa;

 • Outro Externo: outra pessoa ou grupo fora da empresa.

Se o funcionário percebe uma inequidade, seria natural tomar algumas providências:

 • Modificar os insumos (contribuições) – reduzir o esforço, trabalhar menos;

 • Modificar os resultados (recompensas) – manter a quantidade, mas reduzir a qualidade; 
exigir maior recompensa;

 • Rever a autoimagem – mudar a percepção, a ideia sobre si mesmo (ex: considerar-se mais 
ou menos trabalhador);

 • Rever a percepção que tem dos outros – achar que a posição dos outros é que não é 
satisfatória;

 • Mudar o referencial – buscar outro ponto de referência, se comparar com alguém que está 
pior (ou melhor);

 • Desistir – sair do emprego.

6.2.4 Teoria da Expectância – Vroom

Também chamada de Teoria da Expectativa, ela sustenta que a motivação do indivíduo acontece 
quando ele crê na recompensa decorrente de seu esforço.

Expectativa, portanto, é a crença de que um esforço produzirá resultado. Parte do princípio que 
as pessoas se esforçam para alcançar recompensas que para elas são importantes, ao mesmo 
tempo em que evitam os resultados indesejáveis.
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É, atualmente, uma das teorias mais aceitas sobre motivação.

A motivação é função de três fatores, que devem ocorrer simultaneamente: expectância 
(expectativa), instrumentalidade e valência. 

1. Expectativa = relação Esforço x Desempenho = a percepção de que um determinado 
conjunto de esforços o levará ao desempenho desejado. O grau de expectância varia de 0 
(zero) a 1. Uma baixa expectativa (perto de zero) significa que a pessoa sente que não pode 
alcançar o nível necessário de desempenho.

2. Instrumentalidade = relação Desempenho x Recompensa = força ou clareza da relação 
percebida entre a ação a ser empreendida e o resultado esperado = crença de que o alcance 
do desempenho o levará a receber certas recompensas. O grau de instrumentalidade 
também varia de 0 (zero) a 1. Uma baixa instrumentalidade significa que a pessoa não está 
confiante de que o desempenho resultará em boas recompensas (bons resultados).

3. Valência = grau de atração, importância = qualidade positiva ou negativa atribuída 
aos objetivos = Recompensa x Objetivos pessoais. É o valor atribuído pelo indivíduo à 
recompensa. Representa o quanto as recompensas satisfazem as metas pessoais ou as 
necessidades do indivíduo. O grau de valência varia de – 1 (algo indesejável) a +1 (muito 
desejável).

Para Vroom, a motivação é o resultado da seguinte equação:

Motivação = Expectância X Instrumentalidade X Valência
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6.3 Outras teorias

6.3.1 Teoria da Autoeficácia – Bandura

A autoeficácia se refere à convicção individual de que se é capaz de realizar determinada tarefa. 
Quanto maior a autoeficácia, maior a confiança no sucesso.

Pessoas com baixa autoeficácia teriam tendência de diminuir esforços ou de desistir, enquanto 
pessoas com alta autoeficácia tenderiam a se esforçar para vencer desafios e a responder com 
mais determinação a um feedback negativo.

Albert Bandura argumenta que há quatro maneiras de se aumentar a autoeficácia:

 • Maestria prática: ganho de experiência relevante com o desempenho do trabalho;
 • Aprendizagem por observação: ver outras pessoas desempenhando atividades sem 

consequências adversas pode gerar a expectativa de que também é possível realizá-las;
 • Persuasão verbal: tornar-se mais confiante porque alguém o convence de que você possui 

as habilidades necessárias;
 • Excitação emocional: conduz a um estado de energia que leva o indivíduo a terminar a 

tarefa.

6.3.2. Teoria X e Y – McGregor

Douglas McGregor pôs em evidência a filosofia do gestor sobre a natureza humana e a sua 
relação com a motivação dos subordinados.

Os gestores tendem a desenvolver um conjunto de crenças ou ideias sobre os empregados, as 
quais podem ser divididas em dois grupos, com visões antagônicas – a Teoria X e a Teoria Y.

De acordo com os pressupostos da Teoria X, as pessoas: são preguiçosas e indolentes; evitam o 
trabalho; evitam a responsabilidade para se sentirem mais seguras; precisam ser controladas e 
dirigidas; são ingênuas e sem iniciativa.

Se o gestor tem esta visão negativa das pessoas, ele tende a ser mais controlador e repressor, a 
tratar os subordinados de modo mais rígido, a ser autocrático, a não delegar responsabilidades.

Nas pressuposições da Teoria Y, o trabalho é uma atividade tão natural como brincar ou 
descansar, portanto, as pessoas: são esforçadas e gostam de ter o que fazer; procuram e 
aceitam responsabilidades e desafios; podem ser automotivadas e autodirigidas; são criativas 
e competentes.

Como o gestor acredita no potencial dos funcionários, ele incentiva a participação, delega 
poderes e cria um ambiente mais democrático e empreendedor.
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6.3.3 Dinheiro motiva?

Lawler é um dos poucos autores que consideram o dinheiro um fator motivacional. Para 
ele, o dinheiro é motivacional desde que a pessoa acredite que: o dinheiro satisfará suas 
necessidades; para obter o dinheiro é necessário algum tipo de esforço.

Alfie Kohn destaca que o uso de premiações para incentivar o aumento de desempenho 
parte de uma premissa que, apesar de ser muito aceita, é inadequada, pois desloca o foco 
do desempenho para a premiação. Isso reforça a motivação extrínseca e, ao mesmo tempo, 
enfraquece a motivação intrínseca. Kohn ainda ressalta as várias disfunções do uso de um 
sistema de recompensas: acirramento da competição entre as pessoas em detrimento 
da cooperação; desincentivo à inovação, uma vez que as pessoas preferem reproduzir 
comportamentos conhecidos a correr riscos; surgimento de comportamentos antiéticos para o 
alcance de resultados.

Herzberg considera o dinheiro um fator higiênico, ou seja, incapaz de motivar.

A Teoria da Avaliação Cognitiva, por sua vez, mostra que oferecer recompensas extrínsecas a 
comportamentos que já foram recompensados intrinsecamente tende a prejudicar a motivação, 
caso as recompensas sejam vistas como uma forma de controle organizacional.

1. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Superior) Selecione a opção que melhor representa o conjunto 
das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I – Os fatores motivacionais, mesmo que mantidos, não são os responsáveis pela retenção das 
pessoas nas organizações.

II – É um pressuposto do processo de motivação humana que o comportamento humano é 
orientado para objetivos pessoais.

III – Em relação ao ciclo motivacional humano, uma necessidade pode ser satisfeita ou frustrada, 
não sendo possível nenhuma forma de compensação.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

Gabarito: 1. E
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7. TRABALHO EM EQUIPE

Grupo é um conjunto de pessoas que podem ou não ter objetivos comuns, e que, em geral, se 
reúnem por afinidades. No entanto o grupo não é uma equipe.

A equipe é mais que um grupo, pois nela as pessoas compreendem seus papéis e estão 
engajadas para alcançar os objetivos de forma compartilhada. Além disso, a comunicação entre 
os membros é verdadeira, as opiniões diferentes são estimuladas e há alto grau de participação 
e interação dos componentes.

Resumindo, um grupo passa a ser uma equipe quando existe:

 • Clareza de objetivos e metas;

 • Percepção integrada e decisões conjuntas – desempenho coletivo;

 • Habilidades complementares;

 • Divisão de papéis, funções e liderança compartilhada – responsabilidades individuais e 
mútuas

 • Definição da organização do trabalho e dos níveis de autonomia;

 • Relações efetivas entre si e com o líder (ajustes interpessoais, resolução de conflitos).

 • Comunicação efetiva, diversidade, engajamento 

 • Sinergia positiva

A equipe não é a simples soma de indivíduos e comportamentos, ela assume configuração 
própria que influencia nas ações e nos sentimentos de cada um, proporcionando sinergia, 
coesão, cooperação e coordenação, simpatia, carinho, harmonia, satisfação.
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O trabalho em equipe é valorizado, pois quase sempre produz melhores resultados do que o 
trabalho individual. O conjunto de pessoas faz as equipes terem mais fontes de informação, 
conhecimentos, criatividade e experiências. O trabalho em equipe incrementa a aprendizagem 
e a satisfação das pessoas.

7.1 Tipos de Equipes

Uma equipe eficaz é resultado da combinação de três fatores: o contexto (recursos, estrutura, 
clima, recompensas), a composição (personalidade dos membros, capacidade, diversidade, 
tamanho, flexibilidade, preferências) e os processos de trabalho e de relacionamento (metas, 
propósitos comuns, autoconfiança, nível de conflito).
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As equipes devem ser estruturadas levando em consideração os perfis ou tendências pessoais 
e personalidade dos indivíduos – uma equipe de líderes não pode progredir, pois onde todos 
queiram liderar, a administração de conflitos ocupará a maior parte do tempo disponível para o 
trabalho em equipe.

Diversos fatores interferem trabalho em equipe. Dentre os fatores positivos estão: 
comportamento receptivo, empatia, cooperação, comunicação eficiente, visão estratégica, 
relações ganha-ganha, assertividade* etc.

 • Assertividade – conjunto de recursos cognitivos e comportamentais, inatos ou adquiridos, 
que permitem ao indivíduo afirmar-se social e profissionalmente sem desrespeitar os 
direitos de outrem.

Dentre os fatores negativos: inclinação individualista ou excessivamente competitiva, 
gerenciamento baseado em modelos hierárquicos e autoritários (liderança autocrática), falta 
de objetivos definidos, sobreposição de ações, indefinição de atribuições, falta de tolerância 
e cortesia, ausência de comunicação e de liderança eficaz, arrogância e soberba, falta de 
disciplina, dificuldades de relacionamento interpessoal etc.

Percebe-se, portanto, que é necessário um conjunto de competências para o trabalho em 
equipe. São elas:

 • Cooperar: participar voluntariamente, apoiar as decisões da equipe, fazer a sua parte;

 • Compartilhar informações: manter as pessoas informadas e atualizadas sobre os processos;

 • Expressar expectativas positivas: esperar o melhor das capacidades dos outros membros 
do grupo, falando dos membros da equipe para os outros com aprovação. Apelar para a 
racionalidade em situações de conflito e não assumir posição polêmica nesses casos;

 • Estar disposto a aprender com os companheiros: valorizar a experiência dos outros, solicitar 
dados e interagir pedindo e valorizando ideias;

 • Encorajar os outros: dar crédito aos colegas que tiveram bom desempenho tanto dentro 
como fora da equipe;

 • Construir um espírito de equipe: tomar atitudes especiais para promover um clima 
amigável, moral alta e cooperação entre os membros da equipe;

 • Resolver conflitos: trazer à tona o conflito dentro da equipe e encorajar ou facilitar uma 
solução construtiva para a equipe. Não esconder o problema, mas tentar resolvê-lo da 
forma nas rápida possível.

Essas competências geram, por fim, os atributos das equipes de alta performance:

 • Participação – todos estão comprometidos com o empowerment e a autoajuda. 

 • Responsabilidade – todos se sentem responsáveis pelos resultados do desempenho. 

 • Clareza – todos compreendem e apoiam o propósito da equipe. 

 • Interação – todos comunicam-se em um clima aberto e confiante. 

 • Flexibilidade – todos desejam mudar para melhorar o desempenho. 

 • Foco – todos estão dedicados a alcançar expectativas de trabalho. 
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 • Criatividade – todos os talentos e ideias dos membros são usados para beneficiar a equipe. 

 • Velocidade – todos agem prontamente sobre problemas e oportunidades. 

7.2 Competência interpessoal

Toda e qualquer organização que queira obter êxito não admite mais o profissional individualista. 
Competência interpessoal é a habilidade para lidar eficazmente com outras pessoas, de forma 
adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. É a capacidade de trabalhar 
com eficácia como membro de uma equipe e de conseguir esforços cooperativos na direção 
dos objetivos estabelecidos.

No relacionamento interpessoal, grande parte do sucesso depende da habilidade de lidar bem 
com os sentimentos (seus e dos demais), de ouvir e se fazer ouvir e de interagir de maneira 
harmônica e produtiva.

A habilidade interpessoal é fundamental para liderar, negociar e solucionar divergências, para 
a cooperação e para o trabalho em equipe. Pessoas com essa habilidade são mais eficazes nas 
situações de interação. Para utilizar esta habilidade em alto desempenho é necessário dar e 
receber feedback de uma maneira eficaz, assertiva e autêntica, além de saber ouvir e reagir 
positivamente às críticas.

No relacionamento interpessoal, feedback é a informação que se dá a uma pessoa sobre como 
o comportamento dela está sendo percebido e como isto afeta a postura dos demais membros 
de um grupo. Ele pode também ser utilizado para expressar como a atuação de um grupo está 
afetando um ou mais de seus integrantes.

Competência interpessoal leva em conta três critérios: a percepção acurada da situação 
interpessoal, das variáveis relevantes e da sua respectiva inter-relação; a habilidade de resolver 
realmente os problemas, de tal modo que não haja regressões; as soluções alcançadas de 
tal forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando juntas tão eficientemente, pelo 
menos, como quando começaram a resolver seus problemas.

7.3 Empowerment

Sua tradução seria algo como “empoderamento” e é basicamente uma delegação de autoridade.

É uma mudança organizacional com objetivo de ampliar o sistema decisório até o nível 
hierárquico mais baixo, dando aos grupos de trabalho o poder e a autonomia na forma realizar 
suas tarefas.

Significa, em última análise, o fortalecimento das pessoas com: total responsabilidade por 
metas e resultados (individuais e em equipe), liberdade para tomar decisões, busca pela 
melhoria contínua, foco no cliente.

O empowerment geralmente aumenta a satisfação dos funcionários no trabalho porque dá 
a eles um sentimento de realização por dominar várias atividades, de reconhecimento dos 
usuários de seu trabalho e de responsabilidade sobre a qualidade.
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O empowerment se assenta em quatro bases principais:

1. Poder – dar poder às pessoas, delegar autoridade e responsabilidade em todos os níveis da 
organização, confiar, dar liberdade e autonomia de ação. 

2. Motivação – incentivar, reconhecer o bom trabalho, recompensar, participar nos resultados.

3. Desenvolvimento – dar recursos às pessoas em termos de capacitação e desenvolvimento 
pessoal e profissional, treinar, proporcionar informações e compartilhar conhecimentos.

4. Liderança – orientar as pessoas, definir objetivos e metas, avaliar o desempenho, inspirar e 
abrir horizontes, proporcionar retroação.

7.4 Questões

1. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal) Considerando-se que uma 
equipe é um conjunto de pessoas com conhecimentos complementares, que trabalham em 
conjunto, partilhando a responsabilidade, é correto afirmar que:

a) o resultado obtido seja menor ou igual à soma das contribuições individuais alcançadas.
b) haja aumento da satisfação psicológica e das dificuldades de comunicação interpessoal.
c) a tomada de decisões melhore em função do aumento do número de alternativas de 

solução.
d) haja um aumento gradual do controle exercido pelo coordenador para garantir a disciplina 

do grupo.
e) o comprometimento seja diluído em função das tarefas delegadas embora a solidariedade 

aumente.

2. (ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo) Reconhecido como um poderoso instrumento 
para o ganho de performance nas organizações, devido à interação entre múltiplas habilidades 
e competências, o trabalho em equipe apresenta inúmeras vantagens quando comparado ao 
trabalho individual. Entre tais vantagens comparativas, não se inclui:

a) as equipes possuem mais fontes de informação.
b) as equipes são mais criativas.
c) os membros da equipe aprendem mais sobre si próprios.
d) o trabalho em equipe incrementa a aprendizagem.
e) o trabalho em equipe demanda mais tempo.

3. (ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal) O trabalho em equipe 
pressupõe que a (o):

a) equipe trabalhe, simultaneamente, no mesmo locus.
b) líder delegue responsabilidade.
c) líder seja sempre democrático.
d) crítica seja evitada.
e) diversidade seja respeitada.
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4. (ESAF – Analista Administrativo – ANEEL – 2006) Assinale a opção incorreta.

a) Equipes de trabalho autogerenciadas precisam ser apoiadas pelos sistemas de informação 
da organização para que tenham acesso às informações sobre a tarefa, aos recursos 
disponíveis e aos padrões de desempenho.

b) Equipes de trabalho autogerenciadas pressupõe a descentralização para que tenham uma 
margem de iniciativa e de decisão, referente à organização de seu trabalho. 

c) Equipes de trabalho autogerenciadas necessitam de uma nova estruturação das 
relações entre as unidades autônomas, uma vez que uma coordenação continua sendo 
indispensável.

d) Equipes de trabalho autogerenciadas realizam trabalhos muito relacionados ou 
interdependentes e assumem responsabilidades de seus antigos supervisores.

e) Equipes de trabalho autogerenciadas apresentam um contexto social limitado, 
caracterizando-se pela fraca empatia e conflituosa interação entre seus membros.

5. (ESAF – Administrador – MP – 2006) Selecione a opção que não indica corretamente uma 
técnica que possibilita o desenvolvimento de trabalho em equipe. 

a) Troca constante de informações, ouvir e falar. 
b) Compromisso com os objetivos definidos pela alta administração. 
c) Conhecimento mútuo, para o alcance de resultados coletivos. 
d) Criação de identidade que forneça senso de participação para os integrantes do grupo.
e) Clima de abertura intelectual, possibilitando a análise crítica.

6. (ESAF – 2005 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas) Robbins, em seu livro Comportamento 
Organizacional, de 2002, estabelece as formas mais comuns de equipes de trabalho. Entre as 
opções a seguir, indique a correta. 

a) As equipes orientadas por resultados são compostas por grupos de funcionários de 
departamentos diversos, que se reúnem algumas horas por semana para discutir formas de 
melhorar a qualidade, a eficiência e o ambiente de trabalho, mas não têm autoridade para 
implementar unilateralmente essas sugestões. 

b) As equipes virtuais são formadas por grupos de funcionários do mesmo nível hierárquico, 
mas de diferentes setores da organização, que se juntam para trocar informações, 
desenvolver novas ideias ou ainda coordenar projetos complexos.

c) As equipes de trabalho autogerenciadas são grupos de funcionários que realizam 
trabalhos relacionados ou interdependentes e assumem responsabilidades de seus antigos 
supervisores, incluindo o planejamento, controle e a tomada de decisões operacionais e 
sua consequente implementação. 

d) As equipes multifuncionais usam a tecnologia da informação para juntar fisicamente seus 
membros dispersos, para que possam compartilhar informações, tomar decisões, realizar 
tarefas e atingir seus objetivos comuns. 

e) As equipes de soluções de problemas são grupos compostos por funcionários de diversas 
organizações com o intuito de resolver demandas ou tarefas compartilhadas e inter-
relacionadas e que possuem autonomia para a tomada de decisões estratégicas.  

Gabarito: 1. C 2. E 3. E 4. E 5. B 6. C
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8. GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

8.1 O que é Competência?

A moderna gestão de pessoas assenta-se em um tripé estratégico: gestão por competências; 
democratização das relações de trabalho para gerar ambientes adequados à inovação; e 
qualificação intensiva das equipes de trabalho, incluindo o uso de tecnologia da informação.

Hoje em dia, a situação profissional é cada vez mais mutável, complexa e imprevisível. O foco 
não mais repousa sobre a atribuição formal de um posto de trabalho. Deve-se olhar para 
o trabalho por uma lente que combina os conhecimentos, o saber-fazer, a experiência e os 
comportamentos exercidos em contexto específico, buscando o desenvolvimento do indivíduo 
ao longo do tempo.

O debate a respeito das competências surgiu nos anos 70, a partir do questionamento do 
conceito de qualificação e do processo de formação profissional e técnico. A qualificação é 
usualmente associada a um cargo (a um conjunto específico de tarefas, a uma posição fixa) ou 
ao estoque de conhecimentos da pessoa: "Fulano é qualificado para o cargo".

O conceito de competência se relaciona com o conceito de qualificação, mas a competência é 
mais ampla. A competência vai além, pois tem relação com entrega, resultados e criação de 
valor ao longo do tempo. Competência refere-se à capacidade de assumir iniciativas, ir além 
das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar novas situações no trabalho, ser 
responsável e ser reconhecido por isto. Ao olharmos as pessoas por sua capacidade de entrega 
temos uma perspectiva mais adequada para avaliá-las, para orientar o seu desenvolvimento e 
para estabelecermos recompensas.

A distinção da competência está em sua capacidade de se recompor em situações novas: elas 
são dinâmicas e flexíveis, se modificam conforme as mudanças ocorrem (aprendizado), buscam 
atingir objetivos. As competências, portanto, conferem dinamismo e foco nos resultados à 
organização do trabalho. Zarifian (2001) acredita que o desenvolvimento das competências é a 
capacidade de aprendizagem diante das novas experiências; é aprender a enfrentar, com bom 
resultado, diversas situações. Com isso, se alcança o estágio de “aprender a aprender”.

Para Carbone (2006) as competências humanas ou profissionais são entendidas como 
combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas pelo 
desempenho profissional em determinado contexto ou em determinada estratégia 
organizacional. O desempenho da pessoa representa, portanto, uma expressão de suas 
competências.

A definição de Fleury e Fleury (2000) engloba “um saber agir responsável e reconhecido, que 
implica em mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem 
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo”.

É importante ressaltar que alguns autores associam o conceito de competência não apenas a 
pessoas, mas também a equipes de trabalho ou mesmo a organizações. Le Boterf (1999), afirma 
que cada equipe de trabalho manifesta uma competência coletiva, que emerge das relações 
sociais que se estabelecem no grupo e da sinergia entre as competências individuais de seus 
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membros. Prahalad e Hamel (1990), por sua vez, elevam o conceito ao nível organizacional, 
referindo-se à competência como um atributo da organização.

É possível, então, classificar as competências como humanas ou profissionais (aquelas 
relacionadas a indivíduos ou a pequenas equipes de trabalho) e organizacionais (aquelas 
inerentes a toda a organização ou a uma de suas unidades produtivas).

A noção de competência, portanto, apresenta duas perspectivas conceituais:

 • a perspectiva estratégica enfatiza a competência como um atributo da organização, que 
a torna eficaz e permite a consecução de seus objetivos estratégicos. As competências 
organizacionais sustentam de vantagem competitiva, assumindo uma dimensão mais 
ampla de rotinas ou capacidades organizacionais orientadas às demandas e oportunidades 
do ambiente externo.

 • a perspectiva da gestão de pessoas enfatiza as competências dos funcionários para o 
alcance dos objetivos. As competências profissionais e/ou humanas assumem uma posição 
central nas práticas de seleção, treinamento, avaliação e remuneração.

A partir dessas duas perspectivas, o papel da Gestão por Competências é alinhar esforços para 
que as competências humanas possam gerar e sustentar as competências organizacionais 
necessárias à consecução dos objetivos estratégicos. A agregação de valor das pessoas é, 
portanto, sua contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização permitindo-
lhe manter suas vantagens competitivas no tempo.

A aplicação da gestão por competências tem potencial em todo o ciclo de ações da gestão de 
pessoas, ou seja, seleção, alocação, desenvolvimento e avaliação de desempenho.

8.1.1 Competências Organizacionais (Coletivas)

São as competências coletivas, relacionadas com a vida íntima da organização. Correspondem 
ao modus vivendi da organização, à sua cultura corporativa, a como a organização se estrutura 
e organiza para realizar o trabalho.

As competências coletivas podem ser entendidas como a capacidade de um grupo de pessoas 
alcançar um objetivo comum, tendo como base uma visão compartilhada construída a partir da 
qualidade dos processos de interação entre elas, do contexto e do sentido que essas pessoas 
conferem ao grupo e às suas atividades.

Uma competência organizacional é mais que a soma das competências individuais, pois se refere 
à harmonização de múltiplos recursos (recursos humanos, tecnológicos e organizacionais) em 
rotinas que contribuam para o alcance dos objetivos estratégicos. 

Distintos autores subdividem as competências organizacionais em:

 • Essenciais (core competences): são competências centrais para a estratégia da organização, 
aquelas críticas para o negócio. São características estratégicas pelas quais a organização 
adquire vantagem competitiva e agrega valor aos cidadãos/clientes. Segundo Prahalad e 
Hamel,  para ser considerada “chave” as competências deveriam responder a três critérios: 
oferecer reais benefícios aos consumidores (agregar valor), ser difícil de imitar e prover 
acesso a diferentes mercados.
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 • Básicas: capacidades necessárias à existência da organização, mas que não são suficientes 
para manter a sua posição competitiva no mercado. Também chamadas de competências 
de gestão, são as aquelas relacionadas com a gestão de recursos — financeiros, comerciais, 
produtivos, etc. Sem o domínio dessas competências básicas, a organização não consegue 
alcançar níveis elevados de excelência.

 • Distintivas: diferenciais que os clientes reconhecem, aquilo que diferencia a organização 
de seus concorrentes e que gera vantagens competitivas.

 • Funcionais: especializadas – cada unidade, departamento deve construir ou possuir e serve 
de base para as competências essenciais.

 • Transversais: são as comuns a um conjunto de pessoas na organização.

 • De Suporte: atividade que é valiosa para apoiar um leque de competência.

 • Capacidades dinâmicas: capacidade de adaptar suas competências ao ambiente.

8.1.2 Competências Pessoais (Humanas, Profissionais, Individuais)

São as competências relativas às pessoas, ou seja, aquelas que cada pessoa precisa ter, 
aprender, ou desenvolver para atuar na organização.

Autores as subdividem em:

 • Técnica: relaciona-se com a atividade específica, os conhecimentos, métodos e 
equipamentos necessários para a realização das tarefas dentro do campo de sua 
especialidade.

 • Humana: a compreensão das pessoas e suas necessidades, interesses e atitudes. A 
capacidade de entender, liderar e trabalhar com pessoas.

 • Gerencial: comportamentos desejados em cada gestor.

 • Interpessoal: envolve o relacionamento entre pessoas.

 • Fundamentais: aqueles comportamentos desejados em todos os servidores.

Importante: como as classificações acima (tanto organizacionais quanto humanas) advêm de 
distintos autores, elas não são excludentes entre si, pois representam distintas visões sobre um 
mesmo tema.

A competência de uma pessoa pode ser compreendida como a capacidade de gerar resultados 
dentro dos objetivos organizacionais. Essa capacidade advém do conjunto de Conhecimentos, 
Habilidades e Atitudes (CHA) necessário para que as pessoas possam exercer suas funções, 
gerando resultados positivos para a organização.

Conhecimento (saber) – é a formação, o saber que a pessoa acumulou;

Habilidade (saber fazer) – aplicação produtiva do conhecimento;

Atitude (querer fazer) – comportamentos diante das situações.
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8.2 Gestão dor Competências

A proposta da Gestão por Competências é compreender quais são as competências 
organizacionais críticas para o sucesso da organização, desdobrá-las em termos de 
competências profissionais e desenvolvê-las junto ao quadro de funcionários.

A Gestão por Competência surge como resposta a uma série de novas exigências do mercado: 
superar a concorrência globalizada, inovar e aprender continuamente, integrar estratégias e 
pessoas (objetivos organizacionais e individuais), flexibilizar, empoderar, etc. 

 A Gestão por Competências figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionais 
(focados no controle e nos cargos). É uma metodologia de gestão moderna, focada nos negócios 
(mercado), nos clientes e no desenvolvimento profissional permanente (carreira, trajetória 
de longo prazo). Propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, 
nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as competências 
necessárias à consecução dos objetivos.

No contexto geral apresentado, a Gestão por Competências tem como objetivo detectar, 
medir e desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para a realização dos 
processos e atividades do trabalho e do negócio da Instituição. Trata-se, portanto, de uma 
importante ferramenta de apoio à Gestão de Pessoas, uma vez que possibilita um melhor 
direcionamento e planejamento das ações de seleção, capacitação e desenvolvimento.

8.2.1 Processo de Gestão por Competências

A gestão por competências constitui um processo contínuo (circular), que tem como etapa 
inicial a formulação da estratégia organizacional. Em seguida, definem-se indicadores de 
desempenho e metas no nível corporativo e identificam-se as competências necessárias para 
concretizar o desempenho esperado.

Depois, por meio de ferramentas gerenciais, a organização pode identificar o seu gap de 
competências, isto é, a lacuna entre as competências necessárias para concretizar a estratégia 
corporativa e as competências disponíveis internamente. Feito esse diagnóstico, a organização 
pode planejar ações para captar e desenvolver as competências de que necessita, bem como 
estabelecer planos de trabalho e de gestão de pessoas.

Finalmente, há uma etapa de avaliação, em que os resultados alcançados são comparados com 
os que eram esperados, gerando informações para retroalimentar o processo.

O processo pode ser visualizado na figura a seguir:
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Etapa 1) A primeira etapa da gestão por competências é a formulação da estratégia 
organizacional na qual se define a missão, visão de futuro e objetivos estratégicos, bem como 
se estabelece os indicadores de desempenho e metas.

Etapa 2) Mapeamento das competências necessárias à consecução da estratégia organizacional. 
Em ambientes turbulentos, instáveis e complexos, a realização periódica do mapeamento de 
competências é de fundamental importância para o planejamento e execução de ações de 
captação e desenvolvimento.

2.1) Identificar as competências necessárias à consecução dos objetivos organizacionais 
constitui uma das etapas mais importantes desse processo. Para essa identificação, geralmente 
é realizada, primeiro, uma pesquisa documental, que inclui a análise do conteúdo da missão, 
da visão de futuro, dos objetivos e de outros documentos relativos à estratégia da organização. 
Depois, realiza-se a coleta de dados com pessoas-chave da organização, para que tais dados 
sejam comparados com a análise documental. Podem ser utilizados, ainda, outros métodos 
e técnicas de pesquisa que auxiliam na realização de um diagnóstico, permitindo não apenas 
a identificação da lacuna de competências, mas também o planejamento de ações de 
recrutamento, seleção e desenvolvimento profissional.

A descrição das competências de maneira correta é primordial. Quando a descrição não é 
clara, as pessoas tendem a dar a cada competência a interpretação que melhor lhes convém. 
O mais indicado é descrever as competências profissionais sob a forma de referenciais de 
desempenho, ou seja, de comportamentos objetivos e passíveis de observação no ambiente de 
trabalho. Esse comportamento deve ser descrito utilizando-se um verbo e um objetivo de ação, 
podendo inclui também uma condição e um critério de qualidade. Ex: “Atende aos cidadãos 
(comportamento) com presteza e cordialidade (critério) levando em consideração as suas 
expectativas e necessidades (condição).”

Na descrição de competências, deve-se evitar: a construção de descrições muito longas e a 
utilização de termos técnicos que dificultem a compreensão das pessoas; ambiguidades; 
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irrelevâncias e obviedades; duplicidades (várias ações em uma descrição); abstrações (pensa 
com ineditismo); utilização de verbos que não expressem uma ação concreta (pensar, refletir, 
acreditar).

2.2) A identificação das competências já existentes na organização geralmente é realizada por 
meio de instrumentos de avaliação de desempenho (balanced scorecard, avaliação 360º, etc.)

Etapa 3) A captação (3a) refere-se à seleção de competências externas e à sua integração 
ao ambiente organizacional por meio de ações de recrutamento e seleção de pessoas 
(competências individuais) e de parcerias ou alianças estratégicas (competências 
organizacionais). O desenvolvimento (3b) refere-se ao aprimoramento das competências 
disponíveis na organização e ocorre por meio da aprendizagem (nível individual) e de 
investimentos em pesquisa (nível organizacional).

Um processo seletivo que se orienta pela gestão de competências busca pessoas adequadas 
para uma carreira de longo prazo dentro da organização, ou seja, seu foco não é no cargo, mas 
na trajetória profissional.

O desenvolvimento de pessoas ajustado às competências apresenta as seguintes vantagens:

 • permite assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade;

 • possibilita acoplar os conceitos de competência e complexidade à trajetória profissional;

 • cria bases para adequação das expectativas da pessoa às da organização;

 • possibilita preparar as pessoas para o processo sucessório conforme suas competências;

 • aprimora a forma de avaliação das pessoas na organização, uma  vez que distingue aspectos 
como desenvolvimento, esforço e comportamento.

É importante ressaltar que, na ausência de ações 
de captação ou desenvolvimento de competências, 
por parte da organização, a lacuna tende a crescer. 
Isso porque a complexidade do ambiente no qual 
as organizações estão inseridas faz com que sejam 
exigidas cada vez mais e novas competências.

Etapa 4) O acompanhamento e avaliação referem-
se ao monitoramento da execução de planos 
operacionais e de gestão e os respectivos indicadores 
de desempenho, à apuração dos resultados alcançados 
e à comparação com os resultados esperados.

Etapa 5) A retribuição refere-se às ações de valorização das pessoas, de forma diferenciada, 
para que haja estímulo à manutenção de comportamentos desejados e à correção de eventuais 
desvios propõe-se fundamentalmente a gerenciar o gap ou lacuna de competências, ou seja, 
a reduzir ao máximo a discrepância entre as competências necessárias à consecução dos 
objetivos organizacionais e aquelas já disponíveis na organização.
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8.2.2 Técnicas para o mapeamento de competências

O mapeamento de competências (Etapa 2) tem como propósito identificar a lacuna de 
competências – Conhecimento, Habilidades e Atitudes -, ou seja, a discrepância entre o que é 
necessário para concretizar a estratégia corporativa e o que já existente na organização.

Deve-se, portanto, identificar as competências – organizacionais e profissionais – necessárias à 
consecução dos objetivos e comparar com as competências internas da organização.

Para essa identificação são utilizadas diversas técnicas:

Pesquisa documental – inclui a análise do conteúdo da missão, da visão de futuro, dos objetivos 
e de outros documentos relativos à estratégia organizacional.

Entrevista individual – seleciona-se indivíduos de maior conhecimento da organização e faz-
se um roteiro de perguntas acerca da percepção quanto às competências de relevância para a 
organização.

Entrevista coletiva ou grupo focal – o entrevistado é o moderador do grupo de 6 a 12 pessoas e 
atua na coordenação das discussões com vistas a identificar as competências relevantes. Neste 
caso o entrevistador deverá montar seu roteiro de questões e registro de dados.

Observação – consiste na análise do trabalho, no registro de seus resultados e daquilo que é 
preciso para alcançá-los.

Simulações – a partir de análises de tendências do mercado, faz-se suposições sobre o futuro 
do trabalho e do ambiente de trabalho.

Questionários estruturados – é o mais utilizado no mapeamento de competências nas 
organizações. Permitem que os respondentes avaliem o grau de importância das competências 
apresentadas.

8.2.3 Avaliação por competências

Nos últimos anos, a gestão de desempenho vem substituindo a avaliação de desempenho por 
meio de processo amplo que inclui atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação 
(Brandão, 1999). Para fazer referência a esse processo, o autor propõe o uso da expressão 
“gestão de desempenho baseada nas competências”, porque permite considerar o caráter de 
complementaridade e interdependência entre as variáveis envolvidas.

A Avaliação por Competências (Etapa 4) é uma maneira de estimar o aproveitamento do 
potencial individual de cada pessoa na organização. Em função do trabalho de mapeamento e 
mensuração do sistema de gestão por competências, o instrumento de avaliação das pessoas 
se fundamenta nos perfis ideais para a organização.

Geralmente são utilizadas avaliações 360°, mas também podem ser usados demais os 
instrumentos vistos no capítulo de Gestão de Desempenho. A partir desse instrumento, é 
possível verificar se o perfil das pessoas da organização se ajusta ao que foi determinado; de que 
forma e em que locais as pessoas podem ser mais bem aproveitadas; e quais as competências 
técnicas e comportamentais que precisam ser melhoradas.
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8.3 Questões

1. (ESAF – 2013 – MF – Superior) Considere o processo de gestão de competências e analise as 
questões que se seguem. Após, assinale a opção correta.

I – Na gestão de pessoas por competências, o treinamento se refere ao desenvolvimento de 
competências da pessoa com vistas ao cargo que ocupa.

II – Na gestão por competências, a organização preocupa-se com a adequação do perfil da 
pessoa ao atendimento de demandas presentes e futuras.

III – A gestão de competências deve estar em perfeita sintonia com a estratégia organizacional, 
pois é a visão estratégica da organização que orienta as políticas e diretrizes organizacionais e 
todos os esforços de captação e do desenvolvimento de competências.

a) Somente I e III estão corretas.
b) Somente I e II estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) Nenhuma está correta.
e) Todas estão corretas.

2. (ESAF –  2013 – STN – Analista de Finanças e Controle) Treinamento focado em competências se 
baseia:

a) no gap de competências existentes e as competências necessárias à unidade organizacional 
ou ao trabalho da pessoa.

b) no preenchimento de lacunas das competências já existentes na organização.
c) no mapeamento do gap das competências das pessoas em dissonância com as competências 

requeridas pela organização.
d) em oferecer oportunidades para as pessoas buscarem seu desenvolvimento pessoal.
e) na retroação direta a partir daquilo que as pessoas acreditam serem necessidades de 

treinamento na organização

3. (ESAF –  2013 – STN – Analista de Finanças e Controle) Identifique se as frases a seguir estão 
corretas (C) ou erradas (E).

( ) Competências essenciais da organização são as competências que cada unidade organiza-
cional deve construir e possuir para servir de base às competências essenciais.

( ) Competências transversais são as comuns a um conjunto de pessoas na organização.

( ) Competências funcionais são as competências que a organização precisa construir para 
manter vantagem competitiva.

( ) Competências é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de agre-
gar valor econômico à organização e valor social à pessoa.

( ) Espírito de equipe pode ser entendido como uma competência essencial da organização.

Assinale a opção correta.

a) E, C, E, C, E. 
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b) E, C, C, E, C. 
c) C, E, E, C, E. 
d) E, E, C, E, C. 
e) C, C, E, C, E.

4. (ESAF –  2012 – Receita Federal – Analista Tributário)

I – O conceito de competência distingue-se do conceito de qualificação, entre outras 
características, pelo foco nos resultados e a alta aprendizagem do contexto do primeiro.

II – O processo de escolha utilizado na captação de pessoas em uma abordagem por 
competências é a observação e a adequação para um cargo específico.

III – Na gestão de pessoas por competências, a pessoa é desenvolvida para uma determinada 
trajetória dentro da organização.

a) E – E – C 
b) C – E – E 
c) C – C – E 
d) C – E – C 
e) E – C – E

5. (ESAF – 2010 – CVM – Superior) Sobre gestão por competência, é incorreto afirmar que:

a) figura como um dos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas organizações; 
propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes 
níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as atividades necessárias à 
consecução de seus objetivos.

b) direciona sua ação prioritariamente para o gerenciamento do gap ou lacuna de 
competências eventualmente existente na organização ou equipe, procurando eliminá-lo 
ou minimizá-lo. A ideia é aproximar ao máximo as competências existentes na organização 
daquelas necessárias para a consecução dos objetivos organizacionais.

c) é um programa sistematizado e desenvolvido no sentido de definir perfis profissionais que 
proporcionem maior produtividade e adequação ao negócio, identificando os pontos de 
excelência e os pontos de carência, suprindo lacunas e agregando conhecimento, tendo 
por base certos critérios objetivamente mensuráveis.

d) é composta por alguns subsistemas, como: Mapeamento e descrição de Competências; 
Mensuração de Competências; Remuneração por Competências; Seleção por Competências; 
Desenvolvimento de Competências; Avaliação de Desempenho por Competências; Plano 
de Desenvolvimento por Competências.

e) figura como alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas 
organizações; propõe-se a orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, 
nos diferentes níveis da organização (individual, grupal e organizacional), as competências 
necessárias à consecução de seus objetivos.

6. (ESAF – 2010 – CVM – Superior) De forma prática, na descrição de competências, devem-se 
evitar as recomendações abaixo, com exceção de:

a) a construção de descrições objetivas, claras e curtas e a utilização de termos que facilitem a 
compreensão das pessoas.
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b) ambiguidades, como, por exemplo, “implementar modelos de gestão bem sucedidos em 
outras organizações”. Não se sabe, nesse caso, se a pessoa deve ser capaz de “implementar, 
na organização em que trabalha, modelos de gestão que foram bem sucedidos em outras 
organizações”, ou, então, “implementar, em outras organizações, modelos de gestão bem 
sucedidos”. Essa redação é ambígua, dando margem à dupla interpretação.

c) irrelevâncias e obviedades como, por exemplo, “coordenar reuniões que são marcadas”. 
Nesse caso, bastaria dizer: “coordena reuniões”.

d) a utilização de verbos que não expressem uma ação concreta, ou seja, que não representem 
comportamentos passíveis de observação no trabalho como, por exemplo, saber, apreciar, 
acreditar e pensar, entre outros.

e) abstrações como, por exemplo, “pensa o inédito, sugerindo ideias que resolvam 
divergências”. Nesse exemplo, seria melhor dizer simplesmente: “sugere ideias para 
solucionar problemas”.

7. (Prova: ESAF – 2009 – MPOG – Superior) Em um ambiente organizacional onde se pratica a 
gestão por competências, é correto afirmar que:

a) a competência flui, naturalmente, pelo simples exercício das funções atribuídas ao cargo.
b) os processos de recrutamento e seleção tendem a se tornar mais subjetivos.
c) o mapeamento dos cargos é feito de forma a atender aos objetivos da organização.
d) investir em treinamento se torna desnecessário, já que todos são competentes.
e) os salários são mais elevados que a média do mercado.

8. (ESAF – 2009 – ANA –  SUPERIOR) Assunto: 

A noção de competência, no modo de pensar atual, está vinculada a duas dimensões: uma 
organizacional e outra gerencial. Qual das opções abaixo descreve corretamente estas 
dimensões?

a) As competências organizacionais são coletivas e aparecem sob forma de processos de 
produção. As competências gerenciais são competências também coletivas, mas geram 
diferenciação.

b) As competências organizacionais são decorrentes dos treinamentos e representam a 
qualificação dos membros organizacionais; já as gerenciais são as competências seletivas 
que geram diferencial organizacional.

c) As competências organizacionais são uma dimensão corporativa de competências, 
enquanto as competências gerenciais são a dimensão coletiva da gerência média 
organizacional.

d) As competências organizacionais devem contribuir para a expansão da empresa em caráter 
imediatíssimo, por isso são consideradas estratégicas, ao contrário das gerenciais, que são 
operacionais.

e) As competências organizacionais podem ser seletivas e seguirem o mesmo princípio 
conceitual do Core Competence, enquanto as gerenciais são a mobilização e aplicação de 
conhecimentos e capacidades numa situação específica.

Gabarito: 1. C 2. A 3. A 4. D 5. A 6. A 7. C 8. E
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9. GESTÃO DA MUDANÇA E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Mudança é a alteração no modo de fazer alguma coisa, é a transição de uma situação para 
outra diferente, a qual implica em novos caminhos, novas soluções, novos valores.

O mundo atual se caracteriza por um ambiente dinâmico em constante mudança e que exige das 
organizações uma elevada capacidade de adaptação, como condição básica de sobrevivência. 
Em suma, as organizações devem mudar porque estão sujeitas a fatores internos e externos 
que continuamente sofrem mudanças.

 • Fatores externos (exógenos): modificações tecnológicas, econômicas, ambientais, 
políticas, sociais, culturais e legais (macroambiente), e também através de seus clientes, 
fornecedores, concorrentes e agentes reguladores (microambiente) etc.

 • Fatores internos (endógenos): objetivos organizacionais, políticas gerenciais, métodos e 
processos de trabalho, produtos e serviços, estrutura departamental, pessoas etc.

A visão geral do processo de mudança está representada na figura a seguir.

Segundo Chiavenato, existem quatro tipos de mudança organizacional: na estrutura, na 
tecnologia, nos produtos/serviços e nas pessoas/cultura organizacional.
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Veja a figura a seguir.

9.1 Processo de Mudança

O modelo mais adotado é o de Kurt Lewin, que envolve três fases ou etapas distintas: 
descongelamento, mudança e recongelamento.

1. DESCONGELAMENTO – velhas práticas são derretidas, abandonadas ou desaprendidas. As 
pessoas experimentam a necessidade de aprender novos comportamentos e esquecer os 
velhos. Representa a redução de forças que mantêm o status quo e o aumento das forças 
que levam à mudança.

2. MUDANÇA / MOVIMENTO – novas ideias e práticas são aprendidas e exercitadas. Resulta 
em uma mudança comportamental.

3. RECONGELAMENTO – novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao 
comportamento. É a consolidação da mudança.

Ao longo desse processo, é importante a presença do(s) Agente(s) da Mudança.
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O agente é uma pessoa externa ou interna que desempenha o papel de estimular, orientar 
e coordenar a mudança dentro de um grupo ou organização. Ele funciona como catalizador, 
sendo responsável por gerir a mudança.

Na fase de Descongelamento, o agente cria o sentimento de necessidade de mudança, ajudando 
a identificar comportamentos ineficazes e a minimizar resistências.

Na fase de Mudança ele realiza a implementação, identificando e selecionando as mudanças 
adequadas e as colocando em ação.

Na fase de Recongelamento ele cria a aceitação e continuidade, proporcionando recursos e 
suporte e recompensando bons desempenhos.

9.1.1 Forças

Segundo Robbins, as principais forças para a mudança são: natureza da força de trabalho, 
tecnologia, choques econômicos, competição, tendências sociais e política internacional.

O equilíbrio (estabilidade) de uma organização é rompido toda vez que se introduz alguma 
tentativa de mudança, a qual sofre pressões positivas (forças de apoio e suporte) e negativas 
(forças de oposição e resistência) criando um momento de forças.

Forças positivas (propulsoras) são aquelas que apoiam a mudança: desejo de mudar/ melhorar, 
novas ideias, criatividade, inconformismo, necessidades dos clientes/do mercado/da sociedade, 
concorrência, novas tecnologias etc.

Forças negativas (restritivas) apoiam a manutenção do status quo: medo de mudar, rotina/
hábitos, velhas ideias, acomodação, conservantismo, dificuldades de aprender etc.
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9.1.2 Formas de Mudança

Chiavenato classifica as mudanças em contínuas, planejadas, radicais e estratégicas. 

Mudanças contínuas: caracterizadas por técnicas incrementais, contínuas e centradas no 
desenvolvimento de atividades em grupo visando à qualidade dos produtos e serviços a longo 
prazo. Iniciam-se geralmente de baixo para cima na escala hierárquica e são marcadas pela 
participação democrática e comprometedora das pessoas. Exemplo: PDCA.

Mudanças radicais: centradas nos processos empresariais, no redesenho dos procedimentos de 
trabalho e também no reposicionamento do negócio. Envolvem decisões “de cima para baixo”. 
Exemplo: Reengenharia

Mudanças planejadas: são baseadas nas ciências comportamentais e feitas com o objetivo 
de continuidade (visões de médio e longo prazo). Primam por um planejamento baseado em 
diagnóstico prévio e pela utilização de técnicas de intervenção e agentes de mudança. Exemplo: 
Desenvolvimento Organizacional.

Mudanças estratégicas: caracterizadas pelos programas que se baseiam na necessidade de 
melhorar o desempenho e acompanhá-lo por meio da utilização de indicadores e métricas 
globais. Exemplo: BSC.

9.1.3 Resistência

A resistência à mudança pode se dar nos âmbitos individual e organizacional.

Para Robbins, as organizações são conservadoras e resistem às mudanças, seja devido a fatores 
individuais (hábito, segurança, processamento seletivo de informação, medo do desconhecido, 
ou fatores econômicos) ou organizacionais (inércia estrutural, foco limitado de mudança, inércia 
de grupo, ameaça à especialização, ameaça às relações de poder estabelecidas, ou ameaça à 
alocação de recursos estabelecidos).

As fontes de resistência individual são oriundas das características humanas básicas como a 
percepção, a personalidade e as necessidades. As fontes de resistência organizacional se 
originam na própria estrutura da organização.

De acordo com Chiavenato, a resistência à mudança pode ser consequência de aspetos lógicos, 
psicológicos ou sociológicos.

 • Aspectos Lógicos: a resistência lógica decorre do tempo e do esforço requerido para 
uma pessoa se ajustar à mudança, incluindo novos deveres e tarefas que precisam ser 
aprendidos.

 • Aspectos Psicológicos: a resistência psicológica advém de atitudes e sentimentos das 
pessoas a respeito da mudança. As pessoas podem sentir medo do desconhecido, desconfiar 
da liderança do gerente ou perceber que sua segurança no emprego está ameaçada.

 • Aspectos Sociológicos: a resistência sociológica é oriunda de interesses de grupos e 
dos valores sociais envolvidos. Os valores sociais são forças poderosas, e devem ser 
cuidadosamente considerados: coalizões política, valores sindicais opostos e valores de 
diferentes comunidades que podem afetar o comportamento das pessoas diante das 
mudanças.
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9.1.3.1 Combate à resistência

Não há uma forma específica de se combater a resistência à mudança, porém, Wagner III e 
Robbins listam seis opções que, em suas pesquisas, foram encontrados com maior frequência:

1. Educação e Comunicação: disseminar as informações sobre a mudança através de 
encontros e reuniões em grupos ou individualmente

2. Participação e Envolvimento: envolver aqueles que serão afetados pela mudança, 
independente de seus cargos ou poder dentro da estrutura da organização.

3. Facilitação e Apoio: promover apoio emocional e treinamento.

4. Barganha e Negociação: propor uma compensação que garanta incentivos para que grupos 
ou indivíduos possam mudar de opinião em relação às mudanças. 

5. Persuasão oculta: fornecimento de informações, de forma dissimulada, em uma base 
selecionada de indivíduos ou grupos. 

6. Coerção explícita e implícita: usada quando existe necessidade de se obter a mudança de 
forma rápida. 

9.2. Aprendizagem Organizacional

Aprendizagem Organizacional é o processo de aquisição de conhecimento, distribuição, 
interpretação e retenção da informação dentro da organização.

Ela busca desenvolver o conhecimento e as habilidades que capacitem as pessoas a 
compreender e a agir eficazmente dentro das organizações.

A partir da década de 90, o papel do conhecimento e a noção de "organização voltada para 
o aprendizado" foi popularizada por Peter Senge. Ele acredita que as empresas devem sua 
vantagem competitiva à sua capacidade de aprender e de continuar aprendendo, seja com elas 
mesmas e seja com outras empresas.

Empresas que desenvolvem estratégias para gerir o conhecimento são definidas como 
“organizações que aprendem”. Elas caracterizam-se pelo estímulo ao aprendizado individual das 
pessoas, pela construção de relações colaborativas no sentido de dar força aos conhecimentos, 
experiências e capacidades, pela disseminação da cultura de aprendizagem entre clientes 
e fornecedores, pelo desenvolvimento de uma estratégia centrada no desenvolvimento de 
pessoas e pela busca da transformação contínua.

Robbins definiu cinco características básicas de uma organização que aprende:

1. Existe uma visão compartilhada com a qual todos os membros concordam.

2. As pessoas descartam as velhas maneiras de pensar e as rotinas padronizadas que usam 
para resolver problemas ou executar seus trabalhos.

3. Os membros pensam em todos os processos, atividades, funções e interações com o 
ambiente como parte de um sistema de inter-relações.



Receita Federal (Analista) – Administração Geral – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 1021

4. As pessoas se comunicam abertamente umas com as outras – vertical e horizontalmente – 
sem medo de críticas ou de punições.

5. As pessoas sublimam seus interesses pessoais e departamentais fragmentados para 
trabalharem juntas com o objetivo de alcançar a visão compartilhada da organização.

Argyris foi o primeiro a apresentar a ideia de organizações em constante processo de 
aprendizagem (learning organizations). De suas pesquisas resultaram dois conceitos-chave:

 • Aprendizagem de circuito/ciclo simples (single loop learning): a organização é capaz de 
detectar e corrigir seus erros com base em suas normas, políticas e objetivos.

 • Aprendizagem de circuito/ciclo duplo (double loop learning): a organização, além de 
detectar e corrigir erros, modifica as normas, políticas e objetivos que os causaram. A 
ideia é desafiar as regras e dar grandes saltos de melhoria. As organizações que aprendem 
utilizam esse formato.

Quando a aprendizagem organizacional é estimulada, as pessoas se tornam capazes de 
desenvolver novas competências, adquirir novos insights, visualizar novos horizontes e sentir-
se recompensadas em seu trabalho.

Percebe-se que a aprendizagem organizacional efetiva-se a partir da aprendizagem individual, 
pois quem aprende são as pessoas. A aprendizagem individual, portanto, é considerada de 
suma importância no ambiente organizacional porque a informação entra e é disseminada na 
organização por intermédio dos indivíduos.

A aprendizagem em organizações é usualmente associada aos processos de treinamento, 
desenvolvimento e educação. Todavia nem todas as situações que geram aprendizagem 
constituem ações formais, orientadas para atender às necessidades específicas de trabalho. 
Existem outras formas de transmissão de conhecimento e aprendizagem: observação de 
comportamentos, histórias, instruções etc.

Conclui-se que a aprendizagem organizacional ocorre através de percepções (insights), 
conhecimentos e modelos mentais compartilhados. Assim sendo, as organizações podem 
aprender somente na velocidade em que o elo mais lento da cadeia aprende. A mudança fica 
bloqueada, a menos que todos os principais tomadores de decisão aprendam juntos, venham a 
compartilhar crenças e objetivos e estejam comprometidos em tomar as medidas necessárias 
à mudança.

Nas “organizações que aprendem” o papel do líder é bem diferente daquele carismático 
tomador de decisão. Os líderes são projetistas, educadores, responsáveis por construir 
organizações em que as pessoas estão continuamente expandindo seu aprendizado.

Peter Senge desenvolveu as seguintes ideiais:

 • Para lidar com mudança contínua, organizações devem estar em contínuo processo de 
aprendizagem.

 • Certas características das organizações dificultam o processo de aprendizagem – ex: a 
preocupação exclusiva com eventos imediatos impede a visão de padrões de mudança de 
longo prazo.

 • Há disciplinas que podem auxiliar o processo de aprendizagem.
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As cinco disciplinas propostas por Senge são:

1. Domínio pessoal (personal mastery): as pessoas devem autocontrole/disciplina pessoal, ou 
seja, capacidade de entenderem a si próprias e terem clareza quanto a seus objetivos. A 
aprendizagem pessoal é a base da aprendizagem organizacional, porque as organizações 
não conseguem aprender mais do que seus integrantes.

2. Modelos mentais (mental models): questionamento dos modelos mentais implícitos 
(crenças, percepções) que os membros da organização carregam, pois eles transformam-
se em hábitos que dificilmente são questionados. O sucesso da organização depende de 
sua capacidade de enxergar de maneira diferente e mudar costumes e procedimentos 
arraigados em sua cultura.

3. Visão compartilhada (shared vision): é o entendimento comum e comprometimento a 
respeito do futuro da organização.

4. Aprendizagem em equipe (team learning): o grupo de trabalho deve ser mais do que 
simples agrupamento de indivíduos. O potencial da sinergia se desenvolve por meio da 
cooperação.

5. Pensamento sistêmico (systems thinking): é a quinta disciplina, que permite integrar e 
compreender as demais. Para Senge, é necessário raciocinar de forma sistêmica, pensando 
no todo em vez de enxergar apenas o que está mais perto. A contribuição principal da 
quinta disciplina é a “arte de enxergar ao mesmo tempo a floresta e as árvores”, e não 
apenas conjuntos destas últimas, o que é usual quando se tem visão imediatista.

9.3 Questões ESAF

1. (ESAF – 2013 – MF – Analista Técnico – Administrativo) Kurt Lewin definiu o processo de 
mudança em três fases: Descongelamento, Mudança e Recongelamento. Identifique as fases e 
as características das ações do administrador como agente de mudanças, relacionando os dois 
grupos de informações abaixo. A seguir, assinale a opção correta.

Grupo I

1. Descongelamento do padrão atual de comportamento. 

2. Mudança. 

3. Recongelamento.

Grupo II 

( ) Minimizar resistências a mudanças. 

( ) Identificar novos e mais eficazes meios de comportamentos. 

( ) Agir no sentido de colocar as mudanças em ação. 

( ) Ajudar as pessoas a perceberem que os comportamentos atuais são ineficazes. 

( ) Proporcionar todos os recursos de apoio necessários às pessoas. 

( ) Criar aceitação e continuidade dos novos comportamentos.

a) 1 – 2 – 1 – 2 – 3 – 3
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b) 2 – 1 – 2 – 2 – 3 – 1
c) 3 – 3 – 1 – 2 – 2 – 3
d) 2 – 3 – 3 – 1 – 2 – 1
e) 1 – 2 – 2 – 1 – 3 – 3

2. (ESAF – 2013 – MF – Analista Técnico – Administrativo) Analise as afirmativas, assinalando C 
para certa e E para errada. Sobre as mudanças, pode-se afirmar:

( ) um agente de mudanças pode ser um uma pessoa de dentro ou de fora da organização.

( ) um agente de mudanças detém o papel de quem inicia a mudança e ajuda a fazê-la 
acontecer.

( ) durante o processo de mudança, o agente não deve se envolver com a promoção de novos 
valores ou comportamentos.

( ) uma mudança nas organizações refere-se às atitudes das pessoas e não aos seus valores 
ou comportamentos.

a) E – C – E – E
b) C – E – C – E
c) E – E – C – C
d) C – C – E – E
e) C – E – E – C

3. (ESAF – 2013 – MF – Analista Técnico – Administrativo) Assinale a opção que apresenta 
exemplos de forças externas e internas, respectivamente, e que fazem pressão para que as 
mudanças organizacionais aconteçam.

a) Concorrência e pressões por melhores condições de trabalho.
b) Sistema de controle de autoridade e estrutura informal.
c) Concorrência e novas tecnologias de mercado.
d) Estrutura informal e pressões por melhores salários.
e) Mudanças nas leis e desejos e necessidades de clientes.

4. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal) Analise as afirmativas que se 
seguem e assinale a opção que melhor representa o conjunto considerando C para afirmativa 
correta e E para afirmativa errada. 

I – Uma mudança planejada é orientada para aprimorar a capacidade de adaptar-se ao novo 
ambiente e mudar o comportamento dos empregados. 

II – Um executivo sênior, agente de mudança, deve se concentrar em quatro aspectos: estrutura, 
tecnologia, arranjo físico e pessoas. 

III – A resistência à mudança é sempre individual e surge em decorrência de ameaças à relação 
de poder.

a) C – C – E 
b) C – E – C
c) E – C – C
d) E – E – C
e) E – C – E
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5. (ESAF – 2012 – MF – Assistente Técnico Administrativo) Determinado órgão público federal, 
após o diagnóstico advindo de sua primeira pesquisa de clima e cultura organizacionais aplicada 
com o objetivo de melhor gerir as pessoas e minorar os conflitos internos da organização, 
percebeu que sua comunidade organizacional apresentava resistência à mudança cultural 
como consequência de três aspectos: lógicos, psicológicos e sociológicos. 

A pesquisa revelou que a comunidade organizacional não possuía sensação de pertencimento 
com o órgão ao qual se vinculava, atuava com pouca ou nenhuma independência e não 
identificava oportunidades de desenvolvimento vindouras. Considerando o caso concreto 
acima narrado, preencha as lacunas no texto abaixo e, ao final, assinale a opção que contenha 
a resposta correta. 

Em relação ao aspecto _______ de resistência a mudança, como a ausência de oportunidade 
de desenvolvimento, é importante focar no fortalecimento do vínculo do aprendizado. Já no 
que diz respeito à ausência da sensação de pertencimento, aspecto ______ da resistência à 
mudança, é importante atacar o que Keith David chamou de lealdade tribal. 

Quanto à pouca independência sentida pela comunidade organizacional, aspecto _______ da 
resistência à mudança, recomenda-se reforçar o vínculo com reforço da liberdade e aumento 
da responsabilidade.

a) lógico / sociológico / psicológico
b) lógico / psicológico / sociológico
c) psicológico / lógico / sociológico
d) psicológico / sociológico / lógico
e) sociológico / lógico / psicológico

6. (ESAF – 2010 – MPOG – Analista de Planejamento e Orçamento) Assinale a opção incorreta.

a) Ao adotar um modelo de sistema fechado, a organização tende a ser conduzida, 
gradativamente, a níveis cada vez mais altos de entropia e desagregação.

b) As pessoas não resistem necessariamente a mudanças.
c) Uma organização pode mudar em função do produto, mas não em função do mercado, sob 

pena de transmutar-se em uma nova organização.
d) De uma forma geral, as abordagens teóricas sobre mudança organizacional sugerem a 

necessidade de incorporação de processos mais democráticos e participativos.
e) Mesmo organizações públicas, com suas amarras legais e burocráticas, são passíveis de 

mudanças causadas pelo ambiente.

7. (ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Ao ser 
designada(o) como responsável por um processo de mudança organizacional, você saberá ser 
capaz de fazê-lo desde que não incorra no seguinte erro conceitual:

a) no âmbito da administração pública, o marco legal-burocrático constitui-se em um forte 
limitador para a implementação de mudanças que, de regra, na administração privada, 
dependeriam apenas da visão do agente de mudanças.

b) mudanças causam os mais diferentes tipos de reação dos atores organizacionais, desde 
a adesão imediata à proposta de mudança até à resistência completa a qualquer tipo de 
mudança, sendo esta a mais frequente.

c) a resistência à mudança pode se dar nos âmbitos individual e organizacional.
d) embora fundamental em um processo de mudança, o papel da alta gerência não pode ser 

considerado como fator determinante de sucesso.
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e) mudanças que implicam em alterações na estrutura organizacional, com reflexo nos níveis 
de autoridade e responsabilidade, decorrem, quase sempre, da introdução de novas 
tecnologias.

8. (ESAF – ANEEL – 2006 – Analista Administrativo) O estudo das características individuais e 
de seu impacto sobre os grupos e as organizações é um dos principais focos da perspectiva 
comportamental das organizações. Assinale a opção que apresenta somente características 
individuais focalizadas nos estudos sobre o comportamento organizacional.

a) Atitudes, competências, sentimentos e emoções.
b) Traços de personalidade, tecnologia, habilidades e emoções.
c) Racionalidade, atitudes, flexibilidade e emoções. 
d) Traços de personalidade, flexibilidade, tecnologia e sentimentos.
e) Atitudes, habilidades, emoções e impessoalidade.

9. (ESAF – 2010 – CVM – Agente Executivo) São características das organizações que aprendem, 
exceto: 

a) clima organizacional favorável. 
b) equilíbrio entre os objetivos individuais, coletivos e da organização. 
c) conhecimento como investimento. 
d) gestão da mudança. 
e) comunicação assimétrica.

10. GESTÃO DO CONHECIMENTO

As empresas perceberam, ao longo dos últimos anos, a importância de valorizar seu capital 
humano, sendo este um “ativo intangível” fundamental para a competitividade empresarial.

Ativos intangíveis podem ser entendidos como tudo o que cria valor e crescimento para uma 
empresa, mas que não é físico (ideias, marcas, competências, formas de se trabalhar, lealdade, 
conhecimento dos funcionários, etc.). 

A partir do conceito dos ativos intangíveis, surgiram outros conceitos, como “capital humano” e 
“capital intelectual”. O capital intelectual é mais amplo e abrange os conhecimentos acumulados 
de uma empresa relativos a pessoas, metodologias, patentes, projetos e relacionamentos. O 
capital humano é um subgrupo de tal conceito, diz respeito, essencialmente, às pessoas, seu 
intelecto, seus conhecimentos e experiências.

Drucker (1993) acredita que o conhecimento, mais do que o capital ou o trabalho, é o único 
recurso econômico significativo da sociedade pós-capitalista, ou Sociedade do Conhecimento. 
Segundo o autor, o papel da administração é garantir a aplicação e o desempenho do 
conhecimento. 

Torna-se fundamental, portanto, que as empresas gerenciem e mensurem o conhecimento 
gerado internamente. Por isso, a “Gestão do Conhecimento” tornou-se a nova estratégia das 
empresas na busca de vantagem competitiva para o futuro.

Gabarito: 1. E 2. D 3. A 4. A 5. A 6. C 7. E 8. A 9. E
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A seguir, alguns conceitos que revelam o que é a Gestão do Conhecimento.

 • Nonaka e Takeuche (1997): a capacidade que uma empresa tem de criar conhecimento, 
disseminá-lo na organização e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas.

 • Sveiby (2001): fusão entre o gerenciamento da informação, alavancado com sistemas de 
informação, e o gerenciamento de pessoas, envolvendo o aprendizado e o gerenciamento 
das competências individuais.

 • Teixeira Filho (2001): coleção de processos que governa a criação, disseminação e utilização 
do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da organização.

 • Hommerding (2002): conjunto integrado de ações que visa a identificar, capturar, gerenciar 
e compartilhar todo ativo de informações de uma organização. Essas informações podem 
estar sob a forma de banco de dados, documentos impressos e, principalmente, nas 
pessoas através de suas experiências, habilidades, relações pessoais e fundamentalmente 
de suas vivências.

 • Figueiredo (2005): conjunto de técnicas, posturas e condutas dedicadas ao zelo do saber 
organizacional, que é um bem intangível e de valor estratégico.

 • Terra (2005): significa organizar as principais políticas, processos e ferramentas gerenciais 
e tecnológicos à luz de uma melhor compreensão dos processos de geração, identificação, 
validação, disseminação, compartilhamento, proteção e uso dos conhecimentos 
estratégicos para gerar resultados (econômicos) para a empresa e benefícios para os 
colaboradores internos e externos (stakeholders).

 • Castanheira (2007): é um conjunto de políticas e processos (deliberados e organizados) 
para criar, adquirir, difundir e aplicar o conhecimento no negócio das organizações.

 • Chiavenato (2010): processo integrado destinado a criar, organizar, disseminar e intensificar 
o conhecimento para melhorar o desempenho global da organização.

 • Angelis (2011): é o reconhecimento de que a informação e o conhecimento são ativos 
corporativos valiosos, que precisam ser devidamente compreendidos e gerenciados por 
meio de ferramentas apropriadas.

As empresas podem escolher alguns caminhos para trabalhar a gestão do conhecimento:

1. captando, armazenando, recuperando e distribuindo ativos tangíveis de conhecimento, 
como patentes e direitos autorais;

2. coletando, organizando e disseminando conhecimentos intangíveis, tais como know-how e 
especialização profissional, experiência individual, soluções criativas, etc.;

3. criando um ambiente de aprendizado interativo no qual as pessoas transfiram o 
conhecimento, internalizem-no e apliquem-no na criação de novos conhecimentos.
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10.1 Tipos de Conhecimento

Para entender o que é Conhecimento, é necessário diferenciar três conceitos que muitas vezes 
são confundidos na literatura: dados, informações e conhecimento. Davenport e Prusak (1998) 
explicam que o conhecimento deriva da informação, que, por sua vez, deriva de conjuntos de 
dados.

1. Dados são um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos e que, em um 
contexto organizacional, são utilitariamente descritos como registros estruturados de 
transações, mas nada dizem sobre a própria importância ou relevância. Porém, os dados 
são importantes para as organizações, porque são matéria-prima essencial para a criação 
de informação.

2. Informações são dados interpretados, dotados de relevância e propósito, portanto, 
significado, ou seja: a informação visa a modelar a pessoa que a recebe no sentido de fazer 
alguma diferença em sua perspectiva ou insight. Dados tornam-se informação quando o 
seu criador lhes acrescenta significado.

3. Conhecimento é a informação apropriada pelo pensamento, pela mente dos indivíduos 
– interpretações, ideias, julgamentos, observações. O conhecimento tem um significado 
uma aplicação. Ele diz respeito a crenças, compromissos e ações. É função de uma atitude, 
perspectiva ou intenção, é específico ao contexto e é relacional. Segundo Davenport e 
Prusak, é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação contextual e 
insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação 
de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na mente dos 
conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em documentos ou 
repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais. 

Nonaka e Takeuchi, partindo do pressuposto de que "não existe conhecimento sem a pessoa 
que o detém", diferenciam dois tipos de conhecimento: o “tácito” (implícito), e o “explícito”: 
“o conhecimento tácito é pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e 
comunicado. Já o conhecimento explícito ou codificado refere-se ao conhecimento transmissível 
em linguagem formal e sistemática”.

O conhecimento tácito é o conhecimento pessoal, implícito, incorporado à experiência 
individual, envolvendo fatores intangíveis como, por exemplo, crenças pessoais, perspectivas 
e sistemas de valor. É usado pelos membros da organização para realizar seu trabalho, mas é 
difícil de verbalizar, porque é expresso por habilidades baseadas na ação e não pode se reduzir 
a regras e receitas. É geralmente fruto de uma longa experiência, de uma convivência. Sua 
transmissão é extremamente complexa pois necessita interações prolongadas, acertos e erros. 
O conhecimento tácito pode ser aprendido por meio de exemplos e, embora não se expresse 
completamente em palavras e símbolos, pode ser insinuado ou revelado por meio de analogias, 
metáforas, modelos e pelo compartilhamento de histórias. O conhecimento tácito é vital para 
a organização, porque as empresas só podem aprender e inovar estimulando de algum modo o 
conhecimento tácito de seus membros – apenas os seres humanos, levados pelo tácito know-
how, têm essa capacidade de gerar novo conhecimento.

O conhecimento explícito é o conhecimento formal, frequentemente codificado em fórmulas, 
regras, linguagem formal, especificações, etc. É aquele conhecimento que pode ser expresso 
formalmente com a utilização de um sistema de símbolos e baseando-se em objetos e regras, 
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podendo, portanto, ser facilmente comunicado ou difundido. Geralmente, é percebido como 
teórico e sua transmissão pode ser realizada muito formalmente.

A criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 
conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Essa conversão do conhecimento tácito em 
explícito e vice-versa, se dá por meio de um processo chamado “espiral do conhecimento”. 

10.2 Processos de Conhecimento

A criação de conhecimento organizacional depende, em grande medida, do contato humano, 
da intuição, do conhecimento tácito, da cooperação, da explicitação de modelos mentais, da 
diversidade de opiniões e do pensamento sistêmico (Terra, 2005).

A GC é caracterizada por um processo cíclico que consiste, no mínimo, nas fases de geração, 
codificação e disseminação do conhecimento (Davenport e Prusak). A tabela a seguir mostra a 
diversidade de processos descritos na literatura.

10.2.1 Davenport e Prusak

Os autores afirmam que o conhecimento é tanto um ato ou processo como um artefato ou 
coisa, e pode ser criado (geração, fase 1) por meio de aquisição, aluguel, recursos dirigidos, 
fusão, adaptação, redes e fatores comuns. Para que o conhecimento possa ser compartilhado 
é fundamental escolher as fontes de conhecimento que se deseja codificar (fase 2), de forma 
a transformá-lo em formatos acessíveis e aplicáveis, permitindo aos usuários categorizá-
lo, descrevê-lo, mapeá-lo, modelá-lo e inseri-lo em regras. Independente da existência de 
um processo formal de gestão do conhecimento dentro das organizações, este é transferido 
(fase 3) naturalmente, de indivíduo a indivíduo, num processo que pode ser localizado ou 
fragmentário e que faz parte do dia-a-dia  das empresas. Para o sucesso de uma organização é 
necessário que a transferência do conhecimento seja espontânea e não estruturada e, embora 
a sua gestão remeta à formalização dos processos, um de seus elementos fundamentais é o 
desenvolvimento de estratégias que possibilitem esta espontaneidade.
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10.2.2 Espiral do Conhecimento

Essa espiral mostra que o conheci-
mento tácito deve ser articulado e en-
tão internalizado para tornar-se parte 
da base de conhecimento de cada in-
divíduo dentro da organização. Essa 
interação é moldada pelas mudanças 
entre os diferentes modos de conver-
são do conhecimento que, por sua 
vez, são induzidos por vários fatores: 
construção do campo de interação; 
diálogo ou reflexão coletiva; vincula-
ção do conhecimento; e aprender fa-
zendo.

A espiral sempre começa novamente depois de ter sido completada, porém em patamares 
cada vez mais elevados, ampliando assim a aplicação do conhecimento em outras áreas da 
organização.

Nonaka e Takeuchi (1997) definem quatro processos para se criar conhecimento organizacional, 
por meio de interação e conversão entre conhecimento tácito e explícito: Socialização, 
Externalização, Combinação e Internalização.

Esse modelo foi apelidado de SECI, devido às iniciais das 4 fases. 

1. Socialização = conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito; de pessoa para 
pessoa.

A conversão tácito-tácito ocorre por meio do compartilhamento de experiências, utilizando-
se da observação, da imitação e da prática. Assim, modelos mentais e habilidades técnicas 
são criadas. A experiência constitui a essência desse modo de aprendizagem. O aprendiz 
adquire o conhecimento não necessariamente por meio da linguagem, mas pela observação 
imitação e prática. A mera transferência de informações muitas vezes fará pouco sentido se 
estiver desligada das emoções associadas e dos contextos específicos nos quais as experiências 
compartilhadas são embutidas.

2. Externalização = conversão de conhecimento tácito em conhecimento explícito; de pessoa 
para grupo.

A conversão tácito-explícito ocorre por meio da utilização de metáforas, analogias, modelos e 
conceitos. Constitui o mais relevante processo de conversão de conhecimento. Exemplo: uso 
da escrita.

3. Combinação = conversão de conhecimento explícito em conhecimento explícito; do grupo 
para a organização.

A conversão explícito-explícito é fei-
ta por meio de reuniões, memoran-
dos, conversas telefônicas, banco 
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de dados e outras fontes, quando os indivíduos trocam e combinam seus conhecimentos. Dife-
rentes conjuntos de conhecimento explícito e conceitos de diversas origens se combinam e se 
reconfiguram dando origem a um conhecimento novo.

4. Internalização = conversão de conhecimento explícito em conhecimento tácito; da 
organização para o indivíduo.

A conversão explícito-tácito se dá por meio da incorporação, pelos indivíduos, das experiências 
adquiridas em outros modos de construção do conhecimento, na forma de modelos mentais ou 
rotinas de trabalho comuns, captados em documentos ou transmitidos na forma de histórias. 
É o processo de aprendizagem mediante a repetição de uma tarefa (“aprender fazendo”), a 
fim de que o conhecimento explícito de princípios e procedimentos seja absorvido como 
conhecimento tácito. Exemplo: um técnico lê o manual e absorve o conhecimento a ponto de 
não precisar dele no próximo trabalho.

Por meio das 4 fases, o processo de conhecimento organizacional pode ser visualizado como 
uma espiral de criação do conhecimento, em que a organização possui a função de fornecer o 
contexto apropriado para a facilitação das atividades em grupo e para a criação e o acúmulo de 
conhecimento em nível individual.

Esse contexto está diretamente ligado àquilo que Nonaka e Konno definiram como “ba”.

Em 1998, complementando algumas das ideias originadas em seu livro “A Criação do 
Conhecimento Organizacional”, Ikujiro Nonaka juntou-se a Noboru Konno para publicar o artigo 
“The Concept of ba: building a foundation for knowledge creation”. 

Eles definem o ba como um espaço compartilhado para a emergência de relações e a criação 
de conhecimento. Esse espaço poderá ser físico (como um escritório ou outros locais de 
trabalho), mental (experiências compartilhadas, idéias ou ideais), virtuais (por exemplo, e–
mails e teleconferência), ou toda a combinação deles. Portanto, mais que um espaço, o ba é um 
contexto para a proliferação do conhecimento.

Para os autores, o que diferencia o ba das interações humanas ordinárias é o conceito de 
criação de conhecimento. O ba não é criado por regulamentos, tampouco é produzido por meio 
dos comendos e controles hierárquicos. Ele é ajustado por atores voluntários, dentro de um 
ambiente estimulante, com atenção ao respeito mútuo. O ba é fundamentalmente subjetivo e 
relacional, envolvendo os atores pelo fato de ser orientado pelo interesse e por não existirem 
fortes conflitos nos relacionamentos humanos.

Por fim, segundo Angelis (2011), a internalização dos processos de conhecimento na organização 
gera os seguintes resultados:

1. Os processos organizacionais essenciais tornaram-se líderes na aplicação da gestão do 
conhecimento.

2. Princípios de GC são considerados nos incentivos e avaliações pessoais.

3. A aplicação dos componentes de GC é disseminada em grande escala nos produtos e 
serviços da organização.

4. O conhecimento de feedback provido pelos clientes é incorporado nos processos da 
organização.
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5. Lições aprendidas são introduzidas sistematicamente em novos produtos, serviços, projetos 
e outras atividades.

6. Comunidades de Prática são apoiadas pela organização e usadas para fomentar a criação e 
o compartilhamento de conhecimentos.

7. A organização possui ferramentas de TI para, sistematicamente, capturar e disseminar 
conhecimento.

8. Clara melhoria no comportamento dos servidores em relação ao compartilhamento de 
conhecimentos e nas características da organização que podem facilitar ou dificultar o 
trabalho.

10.3 Questões

1. (ESAF – 2013 – STN – Analista de Finanças e Controle) Na Coluna A, à esquerda, estão os 
processos de conversão do conhecimento, e na Coluna B, à direita, como esses processos 
podem ser conceituados.

Assinale a opção que indica as relações corretas.

a) AI – BIV; AII – BIII; AIII – BII; AIV – BI.
b) AI – BIII; AII – BII; AIII – BI; AIV- BIV.
c) AI – BIV; AII – BIII; AIII – BI; AIV – BII.
d) AI – BI; AII – BII; AIII – BIII; AIV – BIV.
e) AI – BII; AII – BIV; AIII – BIII; AIV – BI.

2. (ESAF – 2013 – MF – Analista Técnico-Administrativo) A revista Você RH publicou, em abril, uma 
matéria do PHD André Saito na qual ele faz a seguinte afirmação: “Para as empresas, a gestão 
do conhecimento pode ser de grande valia, pois contribui para a geração de valor, otimização 
das operações e para melhora do atendimento ao cliente final. Por isso deve ser aplicado nas 
empresas.

Uma vez disseminado, o conhecimento pode ser retido por outros colaboradores, a fim de gerar 
resultados sempre superiores aos do passado. Um engenheiro que opera uma plataforma de 
petróleo em alto mar tem uma experiência riquíssima que deve ser bem aproveitada. É preciso 
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reconhecer e disseminar esse conhecimento para que a empresa esteja sempre evoluindo. É 
algo contínuo.

Um dos desafios para as empresas atualmente é aplicar a gestão do conhecimento de forma 
alinhada aos negócios, orientada para os objetivos estratégicos da empresa.”

(*André Saito é Ph.D. em Ciência do Conhecimento, coordenador acadêmico da FGV, 
coordenador do curso de gestão estratégica de pessoas do SENAC e diretor de Educação da 
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, SBGC).

Qual das opções abaixo justifica a afirmativa em destaque?

a) As organizações devem controlar o aprendizado dos colaboradores por meio de capacitação 
interna evitando a contaminação externa.

b) A gestão do conhecimento deve ser implantada sem deixar de pensar em quais resultados 
se quer atingir.

c) A gestão do conhecimento só gera impacto em organizações que utilizam planejamento 
estratégico.

d) Para alguns tipos de negócios, a gestão do conhecimento é proibitiva.
e) A gestão do conhecimento é mais eficaz quando a organização é gerida por meio de 

processos de negócio.

3. (ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo – Administração) “Gestão do Conhecimento 
significa organizar as principais políticas, processos e ferramentas gerenciais e tecnológicos 
à luz de uma melhor compreensão dos processos de geração, identificação, validação, 
disseminação, compartilhamento, proteção e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar 
resultados (econômicos) para a empresa e benefícios para os colaboradores internos e externos 
(stakeholders).” (TERRA, 2005, p. 8). Selecione a opção incorreta.

a) O processo de gerenciamento do conhecimento consiste em um ciclo de geração, 
codificação e coordenação e disseminação do conhecimento.

b) A disseminação do conhecimento consiste na prática da transferência do conhecimento, 
podendo ser pela contratação de pessoas, pelas conversas informais e não programadas, 
ou por reuniões e ações estruturadas que possibilitam a mobilidade do conhecimento pela 
organização.

c) Na disseminação da informação, o conhecimento explícito é formalmente capturado e 
compartilhado por meio da tecnologia da informação, enquanto o tácito não.

d) A disseminação da informação é uma ação global organizacional: todo o conhecimento 
deve ser transmitido para toda a organização independentemente da absorção de cada 
um.

e) A amplitude da disseminação deve estar em acordo com a estratégia organizacional, com as 
políticas de pessoas, com o modelo de estrutura da empresa e com a tecnologia existente.

4. (ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) No campo 
da gestão da informação e do conhecimento, é correto afirmar que:

a) o conhecimento tácito pode, no todo ou em parte, ser explicitado.
b) classifica-se como tácito o conhecimento disponível em livros, revistas e outros meios de 

fácil acesso.
c) todo conhecimento explícito tende a se transformar em conhecimento tácito.
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d) a gestão do conhecimento está voltada, prioritariamente, para o trato do conhecimento 
explícito.

e) a gestão da informação está voltada, prioritariamente, para o trato do conhecimento tácito

5. (ESAF – 2008 – MPOG – Analista de Planejamento e Orçamento) Durante a última década, 
diversos autores têm demonstrado a importância do entendimento e da implementação dos 
conceitos, princípios, modelos e ferramentas de gestão do conhecimento como um novo 
paradigma para a boa gestão e o sucesso das organizações. De acordo com a literatura na 
área, a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e dinâmica entre o 
conhecimento tácito e o conhecimento explícito, em um processo que conforma a “espiral do 
conhecimento”. Este processo compreende todos os modos de conversão do conhecimento 
listados abaixo, exceto:

a) socialização, que consiste na conversão de conhecimento tácito em conhecimento tácito.
b) progressão, que consiste na recombinação dialética das diversas modalidades, para 

produzir conhecimento novo.
c) combinação, que corresponde conversão de conhecimento explícito em conhecimento 

explícito.
d) internalização, que equivale à transformação de conhecimento explícito para conhecimento 

tácito.
e) externalização, representada pela conversão de conhecimento conhecimento tácito em 

explícito.

11. GESTÃO DE PROJETOS

As definições a seguir resumem o que é um projeto:

1. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 
exclusivo/único.

2. Projeto é um empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades inter-
relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites 
de um orçamento e de um período de tempo.

De forma geral, ao definir projetos serão encontradas as seguintes expressões:

 • Empreendimento único, não repetitivo;

 • Sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim;

 • Busca atingir um objetivo claro e definido;

 • É conduzido por pessoas dentro de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos e 
qualidade.

Gabarito: 1. B 2. B 3. D 4. A 5. B
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Exemplos de projetos: desenvolvimento de um novo produto ou serviço; construção de um 
prédio, uma ponte, uma estrada; uma campanha para um cargo político; uma edição de um 
jornal ou revista.

11.1 Características dos projetos

Dentre as diversas características, pode-se destacar:

11.1.1 Singularidade

Possui objetivos determinados, singulares/exclusivos e não repetitivos, algo que não havia 
sido feito antes da mesma maneira. O resultado específico produzido, seja para caracterizar 
a conclusão de uma fase do projeto, seja para finalizar o projeto todo, é chamado Entrega. 
A entrega deve ser tangível, mensurável e de fácil comprovação, podendo ser: um produto, 
um serviço, um documento, o desenvolvimento de algo, um novo processo de negócio, uma 
mudança etc.

11.1.2 Temporariedade

Temporário não significa necessariamente de curta duração. Pode durar um dia, ou anos, mas 
possui cronograma com início e fim bem definidos (inclusive de suas fases), determinados em 
função do problema a ser resolvido e das metas que se quer alcançar. Apesar de o projeto ser 
temporário, geralmente seu resultado é duradouro. O término é alcançado quando os objetivos 
tiverem sido atingidos, ou quando se concluir que esses objetivos não poderão ser atingidos, 
ou quando o mesmo não for mais necessário e o projeto for encerrado.

11.1.3 Incerteza

Cada projeto tem algum grau de incerteza ao gerar produto ou serviço singular, pois sempre 
há certo desconhecimento quanto à forma de atingir os objetivos ou de gerar os produtos e os 
resultados esperados.

11.1.4 Elaboração Progressiva

A partir de um escopo definido e de um plano inicial, ao longo do projeto ocorrem melhorias e 
maiores detalhamentos na medida em que estimativas mais exatas tornam-se disponíveis. Em 
outras palavras, conforme o projeto evolui, a equipe poderá gerenciar com um maior nível de 
detalhamento.

11.1.5 Stakeholders

O termo stakeholders é traduzido como partes interessadas. É qualquer indivíduo, grupo ou 
organização que pode afetar, ser afetada, ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou 
resultado de um projeto. Podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que 
possam ser positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto.
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Essas partes interessadas (positivas, negativas e neutras) devem ter suas expectativas alinhadas 
desde antes da aprovação do projeto de forma a criar a coalização necessária à mudança trazida 
pelo projeto.

O alinhamento das expectativas vai resultar na negociação do escopo possível para o projeto, 
e que atenda à maioria dos interesses. Tais interesses devem ser gerenciados durante todo o 
ciclo de vida do projeto, uma vez que os resultados esperados tendem a mudar com o tempo.

Exemplos de Stakeholders:

 • Gerente de projetos – a pessoa responsável pelo gerenciamento do projeto.

 • Outros gerentes – caso seja uma estrutura com mais projetos ou áreas funcionais.

 • Cliente/usuário – quem utilizará o produto do projeto. 

 • Fornecedores/parceiros comerciais 

 • Membros da equipe do projeto – grupo que executa o trabalho do projeto.

 • Patrocinador – quem fornece os recursos financeiros para o projeto. Além disso, ele atua 
em questões que estão além do controle do gerente de projetos e desempenha um papel 
significativo no desenvolvimento do escopo inicial e do termo de abertura. Quando um 
projeto é concebido, o patrocinador o defende, isso inclui servir de porta-voz para os níveis 
gerenciais mais elevados buscando obter o apoio de toda a organização e promover os 
benefícios que o projeto trará. 

 • Influenciadores – pessoas ou grupos que, devido à posição, podem influenciar positiva ou 
negativamente no andamento do projeto.

11.1.6 Recursos limitados

Um projeto depende de recursos, como qualquer atividade. Para realizar um planejamento 
realista, a dimensão dos recursos (humanos, materiais, financeiros etc.) precisa ser conhecida 
para não correr o risco de se fazer um planejamento fictício.

11.1.7 Responsabilidade

A definição das responsabilidades é importante tanto para poder alocar as pessoas com as suas 
diversas funções dentro do projeto, quanto para conhecer as relações que o projeto tem com a 
organização e o comprometimento das instâncias superiores e de outros envolvidos no projeto.

11.1.8 Interdisciplinaridade

Tanto faz se há uma pessoa no projeto ou milhares, o desenvolvimento de projetos requer 
distintos conhecimentos, oriundos de diversas áreas. Além de técnicas específicas da área 
de projetos, ferramentas e conceitos de outras disciplinas tais como administração em geral, 
planejamento, controle de qualidade, informática, estatística, custos e orçamentação etc.
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11.1.9 Escopo (Abrangência)

É a descrição do trabalho necessário para gerar o produto ou serviço do projeto. Ele inclui: as 
entregas do projeto – as saídas que compõem o produto ou serviço do projeto, os resultados 
auxiliares etc.; as principais atividades necessárias para garantir a entrega desses produtos; as 
premissas do projeto; os critérios de aceitação de produtos/serviços; as restrições; as exclusões 
(não escopo – aquilo que não vai ser feito – também deve ser esclarecido, para evitar falsas 
expectativas.

A correta descrição do escopo é fundamental para o sucesso do projeto, pois favorece a 
realização de melhores estimativas de prazos, recursos, custos e riscos, e, com isso, previne a 
ocorrência de mudanças constantes ou que poderiam ser evitadas por meio de planejamento.

O escopo deve ser claro para não ultrapassar as limitações que qualquer projeto tem, seja em 
termos de competência institucional, seja pela complexidade do trabalho ou do objeto, seja 
pelas mudanças que pretende implementar.

11.2 Ciclo de Vida

Ciclo de vida de um projeto é a sequência de fases que vão do começo ao fim de um projeto. 
Todo projeto começa com uma ideia e passa por diferentes fases antes de se concretizar; tais 
ideias nascem de problemas, necessidades, encomendas de clientes ou da criatividade de 
alguém.

O ciclo de vida de um projeto geralmente é composto por fases. As fases são divisões de um 
projeto, nas quais o controle se torna fundamental para o gerenciamento efetivo do término de 
uma entrega importante.

Ao final de cada fase, portanto, há uma entrega. Isso facilita o estudo e a aplicação das 
técnicas de administração de projetos. O nome e a quantidade de fases são determinados pela 
necessidade de gerenciamento e controle da organização e pela natureza e área de aplicação 
do projeto. O entendimento do ciclo de vida permite visualizar todas as fases do projeto

A seguir alguns modelos de Ciclo de Vida:

 • Maximiano:

 • Fase 1 – Ideia; Concepção: ideia vira modelo mental.

 • Fase 2 – Desenho: o modelo mental transforma-se em um desenho detalhado do 
produto.

 • Fase 3 – Desenvolvimento: o produto é gradativamente elaborado.

 • Fase 4 – Entrega: o produto é apresentado ao cliente.

 • Menezes:

 • Fase 1 – Conceitual: 

 • Identificação de necessidades e/ou oportunidades;

 • Tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema;

 • Definição do problema;
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 • Determinação dos objetivos e metas a serem alcançados;

 • Análise do ambiente;

 • Análise das potencialidades ou recursos;

 • Avaliação da viabilidade de atingimento dos objetivos;

 • Estimativa dos recursos necessários;

 • Elaboração da proposta e venda da ideia;

 • Avaliação e seleção com base na proposta submetida; e

 • Decisão quanto à execução do projeto (aprovação).

 • Fase 2 – Planejamento

 • Detalhamento das metas e dos objetivos, com base na proposta aprovada;

 • Definição do gerente da equipe;

 • Detalhamento das atividades e estruturação analítica do projeto;

 • Programação das atividades no tempo disponível e/ou necessário;

 • Determinação dos resultados tangíveis e seus respectivos momentos de alcance;

 • Definição dos recursos necessários: humanos, materiais, financeiros e tecnológicos;

 • Estabelecimento da estrutura orgânica formal a ser utilizada;

 • Estruturação do sistema de comunicação e de decisão a ser adotado;

 • Definição dos procedimentos de acompanhamento e controle durante a 
implantação;

 • Treinamento dos envolvidos.

 • Fase 3 – Execução

 • Ativar a comunicação entre os membros da equipe do projeto;

 • Executar as etapas previstas e programadas;

 • Utilizar os recursos humanos e materiais, sempre que possível, dentro do que foi 
programado (quantidade e períodos de utilização);

 • Efetuar reprogramações no projeto segundo seu status quo e adotando os planos e 
programas iniciais como diretrizes, eventualmente, mutáveis.

 • Fase 4 – Conclusão

 • Aceleração das atividades que, eventualmente, não tenham sido concluídas;

 • Realocação dos recursos humanos do projeto para outras atividades ou projetos;

 • Elaboração da memória técnica do projeto;

 • Elaboração de relatórios e transferência dos resultados finais do projeto;

 • Emissão de avaliações globais sobre o desempenho da equipe do projeto e os 
resultados alcançados;

 • Acompanhamento ex-post.
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As fases do projeto geralmente são sequenciais, mas às vezes se sobrepõem. O nome e o 
número dessas fases variam de acordo com a complexidade do projeto, mas todas elas podem 
ser encaixadas em uma estrutura básica de quatro fases genéricas:

1. Início

2. Organização e Preparação

3. Execução do Trabalho

4. Encerramento

Essa estrutura genérica apresenta as seguintes características:

a) Os níveis de custos e de pessoal são baixos no início, aumentam gradualmente até seu valor 
máximo na fase de execução e depois caem rapidamente quando o projeto é finalizado.

b) O nível de incertezas é o mais alto e, portanto, o risco de não atingir os objetivos é o maior 
no início do projeto. A certeza de término geralmente se torna maior conforme o projeto 
continua.

c) A capacidade das partes interessadas de influenciarem as características finais do produto 
do projeto e o custo final do projeto é mais alta no início e torna-se cada vez menor 
conforme o projeto continua. Contribui muito para esse fenômeno o fato de que o custo 
das mudanças e da correção de erros geralmente aumenta conforme o projeto continua.

11.2.1 Relações entre as fases

Um projeto pode ter uma única fase – englobando início, organização e preparação, execução 
do trabalho e encerramento – porém, o mais comum é existirem diversas.

A transição de uma fase para a outra envolve alguma forma de transferência técnica ou entrega, 
que são revisadas e aprovadas antes que o trabalho seja iniciado na próxima fase. No entanto, 
pode ocorrer de uma fase ser iniciada antes da aprovação das entregas da anterior, quando os 
riscos envolvidos são considerados aceitáveis. 
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Fases Sequenciais: uma fase só poderá iniciar depois que acabar a anterior. Essa abordagem 
reduz incertezas, mas pode eliminar opções de redução do cronograma.

Fases Sobrepostas: a fase tem início antes do término da anterior. Às vezes, ela pode ser aplicada 
como um exemplo da técnica de compressão de cronograma denominada paralelismo. As fases 
sobrepostas podem aumentar o risco e resultar em retrabalho caso uma fase subsequente 
progrida antes que informações precisas sejam disponibilizadas pela fase anterior.

Fases Iterativas (repetitivas): apenas uma fase está planejada a qualquer momento, e o 
planejamento da próxima é feito de acordo com o avanço na fase atual e nas entregas. Esta 
abordagem é útil em ambientes muito indefinidos, incertos ou em rápida transformação, como 
pesquisas, mas pode reduzir a capacidade de fornecer um planejamento de longo prazo. Essa 
relação também pode fazer com que todos os membros da equipe (por exemplo, projetistas, 
desenvolvedores, etc.) tenham que ficar disponíveis durante todo o projeto ou, pelo menos, 
por duas fases consecutivas.

11.3 Fracassos em Projetos

As principais causas são:

 • Subestimação da complexidade do projeto;
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 • Falta de planejamento e de envolvimento dos stakeholders;

 • Escopo incompleto;

 • Falta de apoio executivo e de recursos;

 • Expectativas não realistas dos stakeholders;

 • Mudanças frequentes nas especificações ou produto não é mais necessário;

 • Ausência de acompanhamento executivo.

11.4 Estrutura organizacional para projetos

A estrutura da organização é um fator que pode afetar a disponibilidade de recursos e 
influenciar a maneira como os projetos são conduzidos. As três formas mais comuns são: 
estrutura funcional, estrutura por projeto e estruturas matriciais (algumas variações).

11.4.1 Funcional

É uma hierarquia em que os 
funcionários são agrupados por 
especialidade, cada uma com 
um superior bem definido. As 
organizações funcionais podem 
possuir projetos, mas o escopo 
geralmente é restrito aos limites da 
função. Esse tipo de estrutura reduz 
a cooperação interdepartamental 
e dá ênfase nas especialidades 
em detrimento do objetivo 
organizacional global.

11.4.2 Por projetos

Os membros das equipes 
geralmente são colocados juntos. 
A maior parte dos recursos da 
organização está envolvida nos 
projetos e os gerentes de projeto 
possuem grande independência e 
autoridade. As organizações por 
projeto em geral possuem outros 
departamentos, mas esses grupos 
se reportam diretamente ao 
gerente de projetos ou oferecem 
serviços de suporte para os diversos 
projetos.
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A desvantagem reside no fato de que cada projeto é único, assim, quando termina uma fase, ou 
mesmo o projeto, a empresa pode ser obrigada a dispensar pessoal ou a paralisar máquinas e 
equipamentos se não tiver outro projeto em vista.

11.4.3 Matricial

Chama-se matricial, pois combina duas formas de estrutura formando uma espécie de grade. 
Trata-se de uma estrutura mista, híbrida, que combina a departamentalização funcional com a 
de projetos.

Matriz Fraca:

Mantém muitas das caracterís-
ticas de uma organização fun-
cional e a função do gerente 
de projetos é mais parecida 
com a de um coordenador ou 
facilitador que com a de um 
gerente.

Matriz Forte:

Possui muitas das 
características da organização 
por projeto. Podem ter 
gerentes de projetos com 
autoridade considerável e 
pessoal trabalhando para o 
projeto em tempo integral.

Matriz Balanceada: 

Embora reconheça a necessi-
dade de um gerente de pro-
jetos, não fornece a ele au-
toridade total e os recursos 
financeiros do projeto.
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Composta: 

Combina diversas estruturas.

Quadro Resumo:

11.5 Questões

1. (ESAF – 2013 – STN – Analista de Finanças e Controle) Assinale a única opção que não pode ser 
considerada como característica dos projetos.

a) Unicidade.
b) Natureza perene.
c) Conclusão com o alcance de metas.
d) Atendimento das expectativas dos stakeholders.
e) Responde às necessidades não atendidas pelos limites ordinários da organização.
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2. (ESAF – 2012 – DNIT – SUPERIOR) Leia o trecho a seguir:

As etapas do Ciclo de Vida de um projeto podem ser representadas por suas principais 
atividades, quais sejam: a) Fase Conceitual; b) Fase de Planejamento; c) Fase de Execução; e d) 
Fase de Conclusão.

Estas fases são compostas por um conjunto de atividades:

I – identificação de necessidades e/ou oportunidades.

II – tradução dessas necessidades e/ou oportunidades em um problema.

III – equacionamento e definição do problema; e análise do ambiente de problema.

IV – determinação dos objetivos e metas a serem alcançados.

V – decisão quanto à execução do projeto.

As atividades enumeradas anteriormente representam a seguinte fase do Ciclo de Vida do 
projeto:

a) Conceitual.
b) Planejamento.
c) Execução.
d) Conclusão.
e) Final.

3. (ESAF – 2012 – MPOG – Analista Técnico de Políticas Sociais) Sobre um projeto não é correto 
afirmar que:

a) é um esforço temporário empreendido para criar um produto.
b) é limitado ao desenvolvimento de um novo produto ou serviço.
c) pode envolver uma única pessoa.
d) pode envolver uma única ou múltiplas unidades organizacionais.
e) cria um produto, serviço ou resultado exclusivo.

4. (ESAF – 2009 – ANA – Superior) Entre as afirmativas que se seguem sobre ciclo de vida do 
projeto, selecione opção incorreta.

a) Os gerentes podem dividir os projetos em fases para facilitar o controle gerencial.
b) O conjunto das fases de um projeto corresponde ao ciclo de vida do projeto.
c) O ciclo de vida do projeto define as fases que conectam o início de um projeto ao seu fim.
d) A capacidade das partes interessadas influenciarem o produto do projeto é maior nas fases 

iniciais do ciclo de vida do projeto.
e) O nível de custos e de pessoal é maior na primeira e na última fase do ciclo de vida de 

qualquer projeto.

Gabarito: 1. B 2. A 3. B 4. E
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11.6 Gerenciamento de Projetos

Gerir ou administrar um projeto significa tomar decisões e realizar ações de planejamento, 
organização, execução e controle do ciclo de vida do projeto.

É a combinação de pessoas, técnicas e sistemas necessários à administração dos recursos 
indispensáveis para atingir com êxito o final do projeto. Significa fazer o necessário para 
completar o projeto dentro dos objetivos estabelecidos.

A gestão de projeto é também é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e 
técnicas nas atividades do projeto a fim de atender os requisitos.

Requisito é a tradução das necessidades e expectativas dos clientes e das demais partes 
interessadas (stakeholders).

Existem diversas metodologias para o gerenciamento de projetos, porém, a mais utilizada é a 
do PMI – Project Management Institute. Fundado em 1969, é a principal organização mundial 
no que se refere ao gerenciamento de projetos. Foi estabelecido para criar os padrões, avançar 
a metodologia e promover a responsabilidade profissional no gerenciamento de projetos.

O PMI produz o PMBOK – The Project Management Body of Knowledge -, um guia com o 
conjunto de padrões e regras em gerenciamento de projetos, sempre revisado e atualizado 
com as boas práticas em gerenciamento de projetos. 

De acordo com a versão atual do Guia (5ª Edição – 2013), um projeto pode ser mais bem gerido 
através da integração e da aplicação adequada de 47 processos, que podem ser reunidos em:
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Nesse contexto, “boa prática” refere-se a um acordo geral de que a aplicação dos processos 
de gerenciamento de projetos pode aumentar as chances de sucesso em uma ampla série de 
projetos.

Isso não significa que os conhecimentos, as habilidades e os processos descritos sempre devem 
ser aplicados de forma uniforme em todos os projetos. O gerente de projetos, em colaboração 
com a equipe de projetos, é responsável por determinar quais processos são apropriados e o 
grau de rigor para cada um.

A equipe de projeto executa processos tanto de gerenciamento de projetos (pertencentes 
às Áreas do Conhecimento e que garantem um fluxo eficaz do projeto), quanto orientados a 
produtos (que especificam e criam o produto, estando ligados ao ciclo de vida e sendo variáveis 
de acordo com cada projeto).

11.6.1 Processos de Gerenciamento

Segundo o PMBOK, uma das abordagens para conceituar a gestão de projeto considera os 
processos que ocorrem no ciclo de vida do projeto visando à organização do trabalho. Nesse 
aspecto, a gestão divide-se em cinco grupos de processos:

11.6.1.1 Processos de Iniciação

Atividades realizadas para definir um novo projeto ou uma nova fase de um projeto já existente, 
obtendo-se autorização para tal.

São frequentemente realizados fora do escopo de controle do projeto pela organização ou 
pelos processos de programa ou de portfólio, o que pode tornar os limites do projeto menos 
evidentes para as entradas iniciais do projeto. Por exemplo, antes de começar as atividades do 
Grupo de Processos de Iniciação, os requisitos ou as necessidades de negócios da organização 
são documentados. 

Nos processos de iniciação, o escopo inicial é definido, os recursos financeiros iniciais são 
comprometidos e as partes interessadas são identificadas. Se ainda não foi designado, o 
gerente de projetos será selecionado.

Estas informações são capturadas no termo de abertura do projeto e no registro das partes 
interessadas. Quando o termo de abertura é aprovado, o projeto se torna oficialmente 
autorizado. Embora a equipe de gerenciamento possa ajudar a escrever o termo de abertura, a 
aprovação e o financiamento são externos aos limites do projeto.

11.6.1.2 Processos de Planejamento

Estabelecem o escopo total, definem e refinam os objetivos e desenvolvem o curso de 
ação necessário para alcançar esses objetivos. Em outras palavras, desenvolvem o plano de 
gerenciamento e os documentos do projeto que serão usados para executá-lo.

À medida que mais informações ou características do projeto são coletadas e entendidas, 
podem ser necessários planejamentos adicionais ou revisões (planejamento por ondas 
sucessivas).
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Os processos de planejamento englobam todas as áreas de conhecimento e têm como alguns 
de seus resultados a coleta de requisitos, a definição do escopo, a criação da Estrutura Analítica 
do Projeto (EAD), o sequenciamento das atividades, a estimativa dos custos, analisar os riscos 
etc.

11.6.1.3 Processos de Execução

Este grupo de processos envolve coordenar pessoas e recursos e também integrar e executar as 
atividades do projeto em conformidade com o plano de gerenciamento, de forma a cumprir as 
suas especificações.

Durante a execução do projeto, os resultados poderão requerer atualizações no planejamento 
e mudanças nas linhas de base (mudanças nas durações das atividades, na produtividade e na 
disponibilidade dos recursos, riscos imprevistos etc.).

Uma grande parte do orçamento do projeto será consumida na execução dos processos do 
grupo de processos de execução.

11.6.1.4 Processos de Monitoramento e Controle

Envolve acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto, identificando e 
tratando as mudanças ocorridas. 

O principal benefício deste grupo de processos é que o desempenho do projeto é observado 
e mensurado de forma periódica e uniforme para identificar variações em relação ao plano de 
gerenciamento.

11.6.1.5 Processos de Encerramento

Finalizam formalmente todas as atividades de um projeto ou de uma fase do projeto. Entregam 
o produto terminado ou encerram um projeto cancelado.

No encerramento do projeto ou da fase, podem ocorrer, dentre as atividades: obtenção 
da aceitação do cliente ou patrocinador; revisão pós-projeto/fase; documentar as lições 
aprendidas e encerrar as aquisições.

11.6.1.6 Relação entre os Grupos de Processos

A natureza integrativa do gerenciamento de projetos requer que o grupo de processos de 
monitoramento e controle interaja com os outros grupos de processos, conforme a figura a 
seguir.
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Já a próxima figura ilustra o nível de sobreposição dos grupos de processos em momentos 
diferentes dentro de um projeto. Se o projeto estiver dividido em fases, os processos irão 
interagir dentro de uma fase e também poderão atravessar várias fases do projeto.

Importante: os grupos de processos não são fases do projeto. Quando projetos complexos ou 
de grande porte são separados em fases ou subprojetos distintos (ex: estudo de viabilidade, 
design, protótipo, construção, teste etc.), todos os grupos de processos normalmente seriam 
repetidos para cada fase ou subprojeto.
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11.6.2 Conceitos Importantes

11.6.2.1 Projetos, Programas e Portfólios

Os projetos, em programas ou portfólios, são meios de se atingir metas e objetivos 
organizacionais, geralmente no contexto de um planejamento estratégico.

Um programa é definido como um grupo de projetos relacionados, que são gerenciados de 
modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se 
fosse gerenciados individualmente.

Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. 
Os projetos dentro de um programa são relacionados através do resultado comum ou da 
capacidade coletiva, ou seja, o gerenciamento de programas se concentra nas interdependências 
do projeto e ajuda a determinar a melhor abordagem para gerenciá-los.

Programas possuem limitação de tempo, tal como o projeto, mas com duração bem maior. 
Se a relação entre projetos for somente a de um cliente, vendedor, tecnologia ou recurso 
compartilhado, o esforço deve ser gerenciado como um portfólio de projetos e não como um 
programa.

Um portfólio é o conjunto de projetos, programas e outros trabalhos correlatos, que são 
agrupados com vistas à consecução dos objetivos estratégicos de uma organização, alinhado 
com os recursos necessários para sua viabilização.

Os projetos ou programas do portfólio podem não ser interdependentes ou diretamente 
relacionados. O gerenciamento de portfólio se concentra em garantir que os projetos e 
programas sejam analisados a fim de se priorizar a alocação de recursos, e que o gerenciamento 
do portfólio seja consistente e esteja alinhado às estratégias organizacionais.
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11.6.2.2 Escritório de Gerenciamento de Projetos

O Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP ou PMO – é um corpo ou entidade 
organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento 
centralizado e coordenado dos projetos de uma instituição.

É uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a 
projetos, e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas, e técnicas. Suas 
responsabilidades podem variar, desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento 
de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um ou mais projetos.

Há diversos tipos de estruturas de escritório, variando em termos de grau de controle e 
influência em relação aos projetos da organização. Os tipos mais comuns são: de suporte 
(consultoria), controlador (métodos, ferramentas, modelos), diretivo (gerencia projetos)

 • De suporte: desempenham um papel consultivo nos projetos, fornecendo modelos, 
melhores práticas, treinamento, acesso a informações e lições aprendidas com outros 
projetos. Este tipo de PMO atua como um repositório de projetos e o nível de controle 
exercido é baixo.

 • De controle: fornecem suporte e exigem a conformidade através de vários meios. A 
conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento 
de projetos usando modelos, formulários e ferramentas específicas, ou conformidade com 
a governança. O nível de controle exercido é médio.

 • Diretivo: assumem o controle dos projetos através do seu gerenciamento direto. O nível de 
controle exercido é alto.

O Escritório reúne os dados e informações de projetos estratégicos corporativos e avalia como 
os objetivos estratégicos de nível mais alto estão sendo alcançados. Ele é a ligação natural entre 
os portfólios, programas e projetos da organização e os sistemas de medição corporativos (ex., 
Balanced Scorecard), procurando acompanhar o andamento dos projetos de forma a alinhá-los 
ao planejamento estratégico.

Algumas das funções do escritório de projetos são:

 • Gerenciar recursos e cronogramas;

 • Gerar e elaborar métodos, documentos e relatórios dos projetos;

 • Manutenção do histórico dos projetos;

 • Operar ferramentas computacionais de gerenciamento de projetos.

 • Orientar, aconselhar, treinar e supervisionar;

 • Prestar consultoria – desenvolvimento de plano de projetos, facilitação de oficinas de 
planejamento etc.

 • Assessorar – negociação, gestão de contratados, avaliações e diagnósticos

 • Intervir – salvar ou cancelar projetos problemáticos, acelerar ações, resolver conflitos, 
manter documentação para referências futuras, sugerir ações corretivas para os projetos 
que estejam divergindo das estratégias organizacionais etc.
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11.6.2.3 Equipe de Projetos

Equipe de projeto são as pessoas encarregadas da realização do projeto, da qual faz parte o 
gestor do projeto.

Uma equipe de projeto tende a ser multidisciplinar e tem vida limitada à duração do projeto. É, 
geralmente, bem distinta de uma equipe funcional que é permanente.

Deve ser dada atenção às características do projeto para a montagem da equipe de projeto, 
pois uma equipe que tenha tido sucesso em determinado projeto pode não ser a ideal para 
outro.

Os membros da equipe de projeto podem ter dedicação integral, parcial ou por atividade 
específica. É sempre recomendado que a dedicação seja integral ao projeto, especialmente 
para o substituto do gestor.

O servidor, alocado com dedicação parcial durante o período do projeto, terá atribuições 
relativas às atividades de rotina e ao projeto. Quando o projeto necessitar de especialista em 
apenas determinada fase, é indicada a participação por atividade.

Para que um projeto tenha sucesso, a equipe deve:

 • Selecionar os processos adequados e necessários ao cumprimento dos objetivos do projeto;

 • Usar uma abordagem definida que possa ser adotada para atender aos requisitos.

 • Cumprir os requisitos para atender às necessidades e às expectativas das partes 
interessadas;

 • Obter equilíbrio entre as diversas demandas concorrentes de escopo, tempo, custo, 
qualidade, recursos e riscos.

11.6.2.4 Gerente de Projetos

Pessoa alocada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar 
os objetivos do projeto. É o responsável pela aplicação das competências, conhecimentos, 
ferramentas e técnicas de projeto às atividades.

Dependendo da estrutura organizacional, um gerente de projetos pode ter independência ou se 
reportar a um gerente funcional. Em outros casos, um gerente de projetos pode ser um dentre 
vários e se reportar a um gerente de portfólios ou de programas que é, em última instância, o 
responsável pelos projetos no âmbito da empresa.

O gerenciamento de projetos eficaz requer que o gerente tenha competências relacionadas às 
seguintes dimensões:

 • Conhecimento: o que o gerente de projetos sabe sobre processos, ferramentas e técnicas 
para as atividades de gestão de projetos;

 • Desempenho: o que o gerente de projetos é capaz de realizar enquanto aplica seu 
conhecimento em gerenciamento de projetos. Ou seja, como o gerente de projetos aplica 
seu conhecimento para atingir os requisitos do projeto;
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 • Pessoais: refere-se ao comportamento do gerente. Abrange atitudes, personalidade e 
liderança; a capacidade de orientar a equipe do projeto ao mesmo tempo em que atinge 
objetivos e equilibra as restrições do mesmo.

11.6.2.5 Estrutura Analítica do Projeto – EAP

Estrutura Analítica do Projeto é o processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto 
em componentes menores e de mais fácil gerenciamento.

É uma decomposição hierárquica das entregas, sendo que cada nível descendente da EAP 
representa uma definição gradualmente mais detalhada do trabalho do projeto. Ela mapeia as 
entregas e os pacotes de trabalho necessários para se obter o produto ou serviço final.

O Pacote de Trabalho é o nível mais baixo na EAP, é o ponto em que o custo e a duração das 
atividades para o trabalho podem ser estimados e gerenciados com confiança.

No contexto da EAP, o trabalho se refere a produtos de trabalho ou entregas que são o resultado 
do esforço*.

*quantidade de unidades de mão-de-obra necessárias para terminar uma atividade 
do cronograma ou um componente da estrutura analítica do projeto. Normalmente 
expresso como equipe-horas, equipe-dias ou equipe-semanas.

A EAP representa todo produto e trabalho do projeto (escopo total), inclusive o trabalho 
de gerenciamento do mesmo. Todo o trabalho nos níveis mais baixos tem que escalar aos 
níveis mais altos para que nada seja omitido e que nenhum trabalho extra seja executado. 
Ocasionalmente, isso é chamado da regra dos 100%.

11.6.2.6 Estratégias para riscos nos projetos

Riscos negativos ou ameaças

Quatro estratégias, em geral, se aplicam a ameaças ou riscos que, se ocorrerem, podem ter 
impactos negativos nos objetivos do projeto: evitar, transferir, mitigar, aceitar*.
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 • Eliminar – engloba a alteração do plano de gerenciamento do projeto, ou o isolamento/
alteração de objetivos para remover totalmente a ameaça,

 • Transferir – mudança de alguns ou de todos os impactos negativos de uma ameaça, 
juntamente com a responsabilidade da resposta, para um terceiro. Simplesmente passa 
a responsabilidade pelo gerenciamento para outra parte, mas não elimina o risco. Ex: 
seguros, garantias, fianças etc.

 • Mitigar – redução, para níveis aceitáveis, da probabilidade e/ou do impacto de um evento 
de risco adverso. Ex: adotar uma ação antecipada, escolher processos menos complexos, 
fazer mais testes, escolher um fornecedor mais estável etc. 

Riscos positivos ou oportunidades

Pode-se: explorar, compartilhar, melhorar, aceitar*.

 • Explorar – procura eliminar a incerteza associada com um determinado risco positivo, 
garantindo que a oportunidade realmente aconteça. 

 • Compartilhar – alocação integral ou parcial da propriedade a um terceiro que tenha mais 
capacidade de capturar a oportunidade para benefício do projeto.

 • Melhorar – aumentar a probabilidade e/ou os impactos positivos de uma oportunidade.

A estratégia de aceitar pode ser usada tanto para riscos negativos ou ameaças como para riscos 
positivos ou oportunidades. É adotada porque raramente é possível eliminar todos os riscos 
de um projeto. Indica que a equipe do projeto decidiu não alterar o plano de gerenciamento 
do projeto para lidar com um risco, ou não conseguiu identificar outra estratégia de resposta 
adequada. Pode ser passiva (deixar acontecer) ou ativa (estabelecer reservas de contingência).

11.7 Questões 

1. (ESAF – 2014 – Mtur – Analista Técnico-Administrativo) Analise as afirmativas a seguir e 
selecione a opção correta.

a) Um projeto é um conjunto de atividades temporárias, realizadas em grupo, destinadas a 
produzir um produto, não se aplicando a serviços públicos.

b) Um projeto é uma iniciativa temporária no sentido de que tem um início e fim definidos em 
um mesmo exercício ou mandato.

c) Um projeto é único no sentido de ser um conjunto de operações de rotina destinadas a 
atingir um objetivo organizacional.

d) Uma equipe de projeto pode ser composta de pessoas que algumas vezes são vindas de 
diferentes organizações e de múltiplas geografias.

e) O desenvolvimento de um software para um processo empresarial aperfeiçoado, a 
execução das atividades de produção em uma organização ou a construção de uma.
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2. (ESAF – 2012 – MPOG – Analista Técnico de Políticas Sociais) É considerada característica de um 
projeto bem sucedido:

a) ficar abaixo do orçamento previsto.
b) terminar antes do prazo.
c) o cliente ser surpreendido pela qualidade do resultado do projeto.
d) ser realizado conforme o planejado.
e) consumir menos materiais e pessoas.

3. (ESAF – 2010 – CVM- Superior) Segundo o PMBOK, o Grupo de Processo do Gerenciamento de 
Projetos engloba:

a) Planejamento. Programação. Execução. Especificação e Monitoramento. Encerramento.
b) Iniciação. Execução. Monitoramento. Reengenharia. Relatório.
c) Iniciação. Planejamento. Execução. Monitoramento e Controle. Encerramento.
d) Iniciação. Especificação. Planejamento. Controle de Usuários. Realimentação.
e) Concepção. Interação. Planejamento. Execução. Monitoramento.

4. (ESAF – 2009 – ANA – SUPERIOR) Considerando a definição de escritório de projetos segundo 
o PMBOK, analise as alternativas que se seguem e selecione a opção que corresponde ao 
resultado de sua análise:

( ) O escritório de projetos ou PMO é uma entidade organizacional à qual devem ser atribuídas 
responsabilidades relacionadas a elaboração de contratos, mas não ao gerenciamento de 
projetos;

( ) O escritório de projetos ou PMO pode ter responsabilidades que variam desde o 
fornecimento de funções de suporte ao gerenciamento de projetos, até o gerenciamento direto 
de um projeto;

( ) Um escritório de Projetos ou PMO é o órgão responsável pela emissão dos certificados 
PMP na organização, em especial a autorização de documentos de requisitos e demais 
especificações de escopo e esforço distinto.

a) C, C, C
b) C, C, E
c) C, E, E
d) E, E, E
e) E, C, E

Gabarito: 1. D 2. D 3. C 4. E 
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12. GESTÃO POR PROCESSOS

12.1 Processos

Processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a 
ele e fornece o output a um cliente específico. Esses inputs podem ser materiais, informações, 
conhecimento, etc.

O conceito mais intuitivo de processo de trabalho, portanto, é o de transformação. Este conceito 
remete a três elementos:

1. O que será transformado – input – a entrada do processo, proveniente de um fornecedor;

2. A transformação – a própria realização do processo;

3. O resultado da transformação – output – saída ou produto do processo, que é destinado a 
um cliente.

Obs.: o feedback dá ao processo a sua característica cíclica, representando o reinício das 
operações e gerando informações para a melhoria do processo em si.

A ISO 9001 considera “processo” como um conjunto de atividades inter-relacionadas que 
transforma insumos (entradas) em produtos (saídas).

Para a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é um conjunto de atividades preestabelecidas 
que, quando executadas numa determinada sequência, vão conduzir a um resultado esperado, 
o qual assegura o atendimento das necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes 
interessadas.

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) define processos 
como um conjunto de decisões que transformam insumos em valores gerados ao cliente/
cidadão. Esse conceito amplia a ideia de processos como meros fluxos operacionais (sequências 
de atividades) e destaca o compromisso de satisfazer as necessidades dos clientes/cidadãos, 
bem como a competência humana de tomar decisões.

O Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio (CBOK 3.0 – 2013) define processo 
como uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas 
para alcançar um ou mais resultados. Essas atividades inter-relacionadas solucionam uma 
questão específica (entregam valor ao cliente ou apoiam/gerenciam outros processos) e são 
governadas por regras de negócio. Esse trabalho pode ser ponta a ponta – interfuncional ou 
interorganizacional.
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Em suma, processos possuem o compromisso de satisfazer as necessidades dos clientes/
cidadãos, exigem sincronia, transformam elementos, seguem orientações e consomem 
recursos.

De acordo com a ISO 9001, para uma organização funcionar de maneira eficaz e eficiente, 
ela tem que identificar e gerenciar numerosas atividades interligadas, possibilitando a 
transformação de entradas em saídas. Frequentemente a saída de um processo é a entrada 
para o processo seguinte.

Segundo essa visão, qualquer instituição é um “mar de processos” em contínua execução 
pelas pessoas que compõem a força de trabalho. Estes processos interagem de tal forma que 
os produtos/serviços de um constituem a entrada para outro.

A essas combinações, em geral, damos o nome de cadeias de valor (cadeia cliente-fornecedor), 
sendo valor conceituado como o resultado a ser gerado pelos processos e que são percebidos 
pelos seres humanos.

Com base na literatura, podem-se definir algumas características básicas de um processo de 
trabalho:

 • Fronteiras (início e fim) e objetivos claros;

 • Recursos controlados (tempo, pessoas, finanças, materiais etc.);

 • Atividades interdependentes são projetadas e ordenadas (definição de quando e de como 
as atividades ocorrem);

 • Gerenciamento: planejamento, controle, sincronização, responsável (dono do processo);

 • Resultado específico e previsível;

 • Compromisso de satisfazer as necessidades dos clientes (gerar valor);

 • Melhoria: mecanismos de feedback e evolução contínua.

12.1.1 Glossário

 • BPM – Business Process Management: disciplina de gerenciamento de processos e um 
conjunto de tecnologias habilitadoras.

 • BPMS – BPM Systems/Suite: Sistema de Gerenciamento de Processos de Negócio – 
tecnologias que suportam e capacitam o gerenciamento de processos; aplicações 
integradas de software para gerenciamento de processos de negócio.

 • BPMN – Business Process Modeling Notation: especificação para modelagem visual de 
processos cujo objetivo é prover uma interface simples, mas poderosa, que possa ser 
utilizada tanto por profissionais de processos e sistemas, como por usuários.
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 • Gargalo: restrição na capacidade que cria uma fila.

 • Requisitos do Processo: é a tradução das necessidades e expectativas dos clientes e das 
demais partes interessadas (stakeholders).

 • Não Conformidade: não atendimento a um requisito.

 • Handoff: qualquer ponto em um processo no qual o trabalho passa de um sistema, pessoa 
ou grupo para outro. As atividades de handoff passam o controle do processo para outro 
departamento ou organização (exemplo: transferir um cliente a outro departamento).

 • Regras de Negócio: definem como o seu negócio funciona (políticas, interesses, objetivos, 
compromissos éticos etc.).

 • Plataforma de Processos: conjunto de metodologias, padrões e ambiente tecnológico, 
visando à gestão de processos.

12.1.2 Tipos de Processos

Quanto aos tipos de processos existentes, a classificação mais comum é:

 • Processos Principais – entregam valor diretamente aos clientes. Representam as atividades 
essenciais que uma organização desempenha para cumprir sua missão. São também 
denominados processos finalísticos, primários, essenciais, de negócio. São processos 
tipicamente ponta a ponta, tanto interfuncionais quanto interorganizacionais,

 • Processos de Apoio – dão suporte aos processos principais, aos gerenciais e a si mesmos, 
fornecendo produtos, serviços e insumos que não alcançam diretamente o cliente. Também 
chamados processos de suporte, meio, organizacionais. Podem ser classificados em quatro 
grupos genéricos e comuns à maioria das organizações: suprimento; tecnologia; recursos 
humanos; e infraestrutura. O fato de processos de suporte não gerarem diretamente valor 
aos clientes não significa que não sejam importantes para a organização. Os processos 
de suporte podem ser fundamentais e estratégicos à organização na medida em que 
aumentam sua capacidade de efetivamente realizar os processos primários.

 • Processos Gerenciais – os processos de gerenciamento são utilizados para medir, monitorar 
e controlar atividades de negócio. São as decisões da gerência, ligadas às estratégias e 
ao estabelecimento de normas. Tais processos asseguram que um processo primário, ou 
de suporte, atinja metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais. Assim como os 
processos de suporte, os processos de gerenciamento não agregam diretamente valor aos 
clientes, mas são necessários para assegurar que a organização opere de maneira efetiva e 
eficiente.

Os processos de suporte e de gerenciamento são processos de informação e de decisão. Eles 
podem ser verticais e horizontais:

1. Processos verticais – usualmente se referem ao planejamento e ao orçamento empresarial 
e se relacionam com a alocação de recursos. 

2. Processos horizontais – são desenhados tendo como base o fluxo do trabalho intra e entre 
as áreas. Os processos horizontais podem ser:
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 • voluntários – ocorrem por meio do contato voluntário entre os membros do grupo; 

 • formais – definidos previamente por meio de documentos formais;

 • coordenados – exigem times de organização mais complexa e formal.

Além dos tipos, os processos podem ser classificados de acordo com a hierarquia: 

 • Macroprocessos – é um conjunto amplo de processos que, geralmente, envolve mais de 
uma função da organização e causa impacto direto na vida desta;

 • Processos – conjunto de subprocessos/atividades inter-relacionadas ou interativas que 
transforma insumos (entradas) em produtos (saídas);

 • Subprocessos – conjunto de tarefas/atividades realizando um objetivo específico em apoio 
a um processo;

 • Atividades – conjunto de tarefas sequenciais ou simultâneas que geram resultados para o 
processo ou subprocesso;

 • Principais: têm participação direta na criação do bem ou serviço.

 • Secundárias: não têm participação direta (infraestrutura, RH etc.).

 • Transversais: conjunto de várias especialidades, executadas em uma única operação, 
com a finalidade de resolver problemas. Possuem caráter temporário ou provisório

 • Tarefas/operações – é uma decomposição ou detalhamento de uma atividade. É a menor 
unidade de trabalho com significado executada por uma pessoa ou máquina.

12.1.3 Requisitos dos Processos

Qualquer processo, do mais simples ao mais complexo, tem que agregar valor, ou seja, sua 
saída para o cliente tem que ser mais valorizada (gerar melhores atributos) do que as suas 
entradas. Qualquer processo que não agregue valor deve ser considerado como desnecessário 
na organização e prontamente eliminado.

O requisito aplicável a um processo é a tradução das necessidades e expectativas dos clientes 
e das demais partes interessadas (stakeholders).

Como exemplos de requisitos de processos, ou itens a serem cumpridos pelos processos, citam-
se prazos de entrega, tempo de garantia, especificações técnicas do produto ou serviço, tempo 
de atendimento, qualificação de pessoal e condições de pagamento.

Além dos requisitos de natureza técnica, é cada vez maior a exigência de requisitos relacionados 
a aspectos ambientais e sociais, tais como: preservação do meio ambiente, descarte adequado 
de produtos não perecíveis (como vidro, plástico, borrachas), exigência de uma condução ética 
dos negócios etc.
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12.1.3.1 Não Conformidades

No monitoramento dos processos, bem como no controle do atendimento das necessidades 
das partes interessadas, podem ser identificadas não conformidades.

Não conformidades podem ser traduzidas como o não atendimento a um requisito.

Os produtos e serviços da organização são projetados para atender aos requisitos traduzidos 
das necessidades dos clientes e demais partes interessadas. Quando o produto ou serviço deixa 
de atender a uma ou algumas das necessidades destas partes interessadas, configura-se uma 
não conformidade.

É necessário tratá-la adequadamente, para prevenir a sua reincidência, conhecendo-se e 
eliminando-se suas causas. A causa é o fator que efetivamente provocou o desvio em relação 
a uma condição planejada e que, consequentemente, impediu o cumprimento dos requisitos 
e o atendimento das necessidades das partes interessadas. O efeito é o que se vê da não 
conformidade, é o resultado diferente do esperado ou necessário

12.2 Gestão por Processos

Gerenciar os processos é a ênfase de uma organização em melhorar a forma como o trabalho é 
realizado. Em outras palavras, é a busca da eficiência na utilização dos insumos e a otimização 
da sequência de atividades, com o intuito de gerar melhores produtos/serviços aos clientes. 
Alguns princípios guiam o gerenciamento de processos:

 • Processos de negócios são recursos utilizados para criar valor para os clientes finais.

 • Medir, monitorar, controlar e analisar os processos de negócio permite criar valor 
consistentemente aos clientes.

 • Os processos de negócios devem constantemente ser melhorados.

 • Tecnologia da Informação é um viabilizador essencial.

Segundo o Guia BPM-CBOK, o Gerenciamento de Processos de Negócio ou BPM (Business 
Process Management) é uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, 
documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio (automatizados ou 
não) para alcançar resultados pretendidos, consistentes e alinhados com as metas estratégicas 
de uma organização.

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública) ensina que a gestão 
de processos permite identificar o conjunto de atividades capaz de:

1. gerar maior valor ao usuário/cliente que recebe um produto ou serviço;

2. integrar e orientar para resultados as várias unidades organizacionais;

3. auferir recursos e desenvolver competências para a consecução dessas finalidades.

A percepção da visão do cliente é extremamente importante, pois o cliente não enxerga uma 
atividade do processo, e sim o produto ou serviço gerado pelo processo, que é aquilo que 
atende efetivamente sua necessidade.
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Dentre as principais causas que levam uma organização a gerir seus processos de trabalho, pode-
se citar: Crescimento desordenado; Excesso de burocracia e de níveis hierárquicos; Estrutura 
organizacional de alto custo e de baixa capacidade de realização; Unidades administrativas não 
integradas; Fusão / cisão / criação de órgãos; Baixa produtividade em função de processos não 
documentados, não entendidos da mesma forma por todos os envolvidos, não controlados, 
não alinhados às necessidades dos clientes.

Existe uma diferença conceitual entre “gestão de processos” e “gestão por processos”:

 • Gestão de processos é simplesmente administrar os processos existentes na organização, 
sem grandes impactos na estrutura;

 • Gestão por processos implica estruturar toda organização em função dos processos. O foco 
total está nos processos; os funcionários são vinculados a processos (e não a unidades); os 
indicadores de desempenho medem os processos, etc.

12.2.1 Estrutura por Processos

O modelo tradicional da organização formal – gestão por funções, baseada em departamentos 
estanques e isolados – é cada vez mais sinônimo de falta de agilidade num mundo marcado 
por mudanças e necessidades de adaptação. A estrutura funcional cria lacunas entre os 
departamentos, conforme o organograma a seguir.

Embora existam processos realizados inteiramente em uma unidade funcional, os principais 
processos de uma instituição atravessam as fronteiras das áreas e são executados por 
colaboradores de diversos setores ou cargos (processos transversais – interfuncionalidade).

Quando estes setores não se comunicam eficientemente, o cliente final provavelmente será 
afetado negativamente e o processo terá falhado.

Enquanto a visão funcional focaliza a especialização, sustentada por forte estrutura hierárquica, 
a visão de processo enfoca o próprio trabalho, a fim de gerenciá-lo.

Para tornar a organização mais flexível, devem-se derrubar as barreiras departamentais e focar 
os processos, pois assim o trabalho é sequenciado em termos de uma cadeia de relações entre 
as diversas unidades da organização.
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A estrutura horizontal dos processos propõe uma abordagem que fuja da organização 
funcional (tradicional). Os departamentos são sócios, não concorrentes, por isso a gestão deve 
ser orientada para identificar, desenhar (modelar), executar, documentar, medir, monitorar, 
controlar e melhorar processos de negócio.

Gestão Funcional Gestão por Processos

Foco na função, no trabalho do departamento. Foco no processo, nos objetivos e nos clientes.

Visão restrita às atividades departamentais
“cada um por si, cuido e entendo apenas do seu 
serviço, não confio nos outros”.

Visão sistêmica – da organização
“estamos juntos nisso, dependemos uns 
dos outros, ajudo os colegas e sei da minha 
importância para o processo, confio”.

Estruturada pelas especialidades e pelos poderes. Estruturada pelo modo de fazer o trabalho.

Informações restritas a poucas pessoas. Informações compartilhadas.

Hierarquia rígida e pouca autonomia. Maior autonomia e empoderamento.

Avaliação do desempenho centrada na função. Avaliação centrada no resultado do processo.

O problema está nos empregados: “troque a 
pessoa, motive, ache alguém melhor”.

O problema está nos processos
“melhore o processo, remova obstáculos”.

Ache o culpado, controle as pessoas. Ache a causa do problema, capacite as pessoas.
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12.2.2 Vantagens

A bibliografia revela que a gestão por processos proporciona as seguintes vantagens, dentre 
outras:

 • Alinhar estrategicamente a organização, compatibilizando os processos com a missão, a 
visão e a estratégia;

 • Evidenciar as reais necessidades de alocação de recursos;

 • Priorizar atividades pertinentes e ajustar a força de trabalho;

 • Identificar e corrigir processos: que não agregam valor, mais complexos do que poderiam 
ser, com altos custos, redundantes, demorados etc.

 • Melhorar os fluxos de trabalho com foco na eficiência, no cliente e na qualidade dos 
produtos/serviços;

 • Integrar e orientar as várias unidades, facilitando o entendimento sobre os procedimentos 
para alcançar os resultados – visão sistêmica;

 • Evitar a descontinuidade nos casos de substituições de executores/gestores;

 • Avaliar o desempenho dos processos com o uso de indicadores, ou seja, verificar se estão 
atingindo os objetivos a que se propõem;

 • Obrigar a organização a prestar contas pelo desempenho dos seus processos;

 • Gerar maior rapidez nas soluções e busca constante por melhoria.

12.2.3 Ciclo de Vida BPM

Os processos de negócio devem ser gerenciados em um ciclo contínuo para manter sua 
integridade e permitir a transformação. Isso inclui um conjunto de atividades, tais como 
modelagem, análise, desenho, medição de desempenho e transformação. Envolve uma 
continuidade, um ciclo de feedback sem fim para assegurar que os processos de negócio 
estejam alinhados com a estratégia organizacional e focados no cliente.

Existem diversos métodos para definir e gerenciar este ciclo, por exemplo, conforme cita o 
BPM-CBOK: planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento & controle e 
refinamento. 

1. Planejamento: nessa etapa, são vistas as necessidades 
de alinhamento estratégico dos processos. Deve-
se desenvolver um plano e uma estratégia dirigida 
a processos para a organização, fornecendo a 
estrutura e o direcionamento para gerenciamento 
contínuo de processos centrados no cliente. Além 
disso, são identificados papéis e responsabilidades 
organizacionais associados ao gerenciamento de 
processos, aspectos relacionados a patrocínio, metas, 
expectativas de desempenho e metodologias.
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2. Análise: o foco é compreender os processos atuais ("AS-IS") no contexto das metas e obje-
tivos desejados. Envolve a compreensão de processos de negócio, incluindo sua eficiência 
e eficácia para atendimento dos objetivos para os quais foram desenhados.

3. Desenho: é a concepção de novos processos de negócio e a especificação de como esses 
funcionarão, serão medidos, controlados e gerenciados. Envolve a criação do modelo 
futuro de processos de negócio ("TO-BE") no contexto dos objetivos de negócio e de 
desempenho de processos, e fornece planos e diretrizes sobre como fluxos de trabalho, 
aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados e controles financeiros 
e operacionais interagem com os processos.

4. Implementação: aplicar o desenho aprovado do processo de negócio na forma de 
procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais; prevendo 
também a elaboração e execução de políticas e procedimentos novos ou revisados.

5. Monitoramento e Controle: contínua medição e monitoramento dos processos de negócio 
fornece informações-chave para os gestores de processo ajustarem recursos a fim de 
atingir os objetivos dos processos.

6. Refinamento: também chamado de transformação, é responsável pela transformação dos 
processos, implementando o resultado da análise de desempenho. Trata de desafios 
associados à gestão de mudanças na organização, à melhoria contínua e à otimização de 
processos. Alternativamente, é chamado de “encenação”, revendo o modelo de processo e 
implantando na prática as mudanças propostas após o estudo de variados cenários.

Apesar de citar o ciclo de 6 fases, a premissa do BPM-CBOK é 
não ser prescritivo, por isso, o guia deixa em aberto o número de 
fases e os rótulos usados para descrever essas fases: “a prática 
de ciclos de vida de processos de negócio irá variar em função 
do escopo ao qual é aplicado”. A maioria dos ciclos de vida pode 
ser mapeada como um ciclo básico PDCA (Plan, Do, Check, Act), 
ou o PDSA, ou o PDCL.

12.2.3.1 Ciclo PDCA

O Ciclo PDCA é composto por um conjunto de ações em sequência, dada pela ordem 
estabelecida pelas letras que compõem a sigla: Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar, 
verificar), Act (agir corretivamente).

Shewhart foi o autor que criou o conceito de 
melhoria em ciclos, em 1939. Ele era o mentor 
de Deming, que mais tarde (1951) transformou a 
ideia e a disseminou como Ciclo PDCA. Por isso, 
o ciclo também recebe o nome de: roda/círculo 
de Deming, ciclo de controle ou ciclo de melhoria 
contínua. Outro expoente, Ishikawa, contribuiu 
para a evolução do ciclo de Deming, agregando 
novas ações dentro dos quatro passos.
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O PDCA é um instrumento de gestão usado para o controle e a melhoria contínua de qualquer 
processo organizacional, do mais simples ao mais complexo. 

Seu caráter cíclico é fundamental para a 
compreensão do termo Melhoria Contínua: a 
melhoria contínua ocorre quanto mais vezes for 
executado o Ciclo PDCA, otimizando a execução 
dos processos e possibilitando a redução de 
custos e o aumento da produtividade.

A aplicação do Ciclo PDCA leva ao 
aperfeiçoamento e ajustamento do caminho 
que a organização deve seguir. Importante 
ressaltar que as melhorias também podem 
ser aplicadas aos processos considerados 
satisfatórios e que as melhorias gradativas e 
contínuas agregam valor aos produtos/serviços 
e asseguram a satisfação dos clientes.

1. Planejar (PLAN) – é estabelecido com bases nas diretrizes da organização. Busca assegurar 
alinhamento do contexto de processos de negócio e do desenho de processos com os 
objetivos estratégicos da organização.

 • Estabelecer objetivos e metas a serem alcançadas;

 • Definir o caminho e o método para alcançar os objetivos.

Pode ser um planejamento estratégico, um plano de ação, um cronograma etc.

2. Executar (DO) – busca implementar o processo de acordo com as especificações 
desenvolvidas na fase Planejar.

 • Treinar as pessoas;

 • Executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento;

 • Coletar os dados para verificação do processo.

3. Verificar, checar (CHECK): medir o desempenho real do processo em comparação ao 
desempenho esperado. Um processo é mais bem monitorado a partir de duas perspectivas 
-aspecto interno (conjunto de atividades) e aspecto externo (valor para o cliente).

 • Verificar se o executado está conforme o planejado, ou seja, se a meta foi alcançada, dentro 
da forma definida;

 • Comparar os resultados com os padrões estabelecidos;

 • Verificar se os itens de controle correspondem com os valores das metas.

4. Agir (ACTION): visa manter a integridade do processo e assegurar que ele possa ser 
melhorado continuamente para atender novas metas de desempenho ao longo do tempo. 
As ações podem ser preventivas, corretivas ou de melhoria.
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 • Caso sejam identificados desvios, é necessário definir e implementar soluções eliminar 
suas causas;

 • Caso não sejam identificados desvios, procura-se implantar melhorias, ou segue-se com o 
mesmo planejamento. 

 • Pode-se, também, corrigir os padrões adotados ou qualquer outra parte do ciclo.

Deming, na década de 80, modificou seu PDCA para PDSA (Plan, Do, Study, Act), pois acreditava 
que a palavra check enfatizava a inspeção em vez da análise. 

Plan: envolve identificar o objetivo ou propósito, formular 
uma teoria, definir métodos de sucesso e pôr um plano em 
ação; Do: implementam-se os componentes do planejamento 
e se produz algo; Study: monitoram-se os resultados para 
testar a validade do plano, por meio dos sinais de progresso 
e sucesso ou problemas e áreas para melhoria; Act: integra 
o aprendizado gerado por todo o processo, o qual pode ser 
usado para ajustar o objetivo, modificar métodos ou inclusive 
reformular uma teoria completamente.

Esses quatro passos são repetidos várias vezes, como parte 
de um ciclo interminável de melhoria contínua.

Há um outra  versão, adotada pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) em seu Modelo de 
Excelência em Gestão, a qual segue os passos P-D-C-Learn.

12.2.4 Modelagem de Processos

A modelagem é chamada, por alguns autores, de Mapeamento, que é a descrição gráfica do 
funcionamento de um processo. O Mapeamento tem como principal objetivo desenhar e 
representar uma sequência de processos, subprocessos, atividades e tarefas, sendo necessário 
elaborar um fluxograma para melhor entender, documentar e medir o trabalho da organização.

Consiste em se colocar o processo em um gráfico (geralmente, um fluxograma) para orientação 
em suas fases de avaliação, desenho e desenvolvimento. O mapeamento auxilia na visualização 
do processo, no relacionamento de suas variáveis e no relacionamento com outros participantes 
(pessoas, processos, sistemas, eventos, resultados etc.).

O BPM-CBOK adota o nome Modelagem, por ser um conceito mais amplo do que o de 
mapeamento.

O conceito de Modelagem vem da definição de Modelo: uma representação simplificada de 
uma coisa, um conceito ou uma atividade. Modelos podem ser matemáticos, gráficos, físicos, 
narrativos ou alguma combinação desses tipos. 

A Modelagem de processos de negócio é o conjunto de atividades envolvidas na criação de 
representações de processos de negócio existentes ou propostos. Pode prover uma perspectiva 
ponta a ponta ou uma porção dos processos primários, de suporte ou de gerenciamento.

O propósito da modelagem, portanto, é criar uma representação do processo de maneira 
completa e precisa sobre seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e 
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o tipo específico de modelo têm como base o que é esperado da iniciativa de modelagem. 
Um diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, enquanto um modelo completo e 
detalhado pode ser necessário em outros.

Os desenhos tipicamente fornecem uma visão abrangente dos os principais componentes 
do processo, mas variam em termos de detalhamento. Diagrama de processo, Mapa de 
processo e Modelo têm diferentes propósitos e aplicações (representam diferentes estágios 
de desenvolvimento, cada qual agregando mais informação, utilidade e capacidade no 
entendimento, análise e desenho de processos).

 • Diagrama é uma notação simples que retrata os principais elementos de um fluxo de 
processo, mas omite detalhes;

 • Mapa tem maior precisão e detalhes do que um diagrama e mostra relacionamentos com 
outros elementos (atores, eventos, resultados etc.);

 • Modelo possui maior precisão, mais dados do processo e mais dados dos fatores que afetam 
seu desempenho, e sua representação pode ser utilizada para mostrar o desempenho do 
que está sendo modelado (simulação).

12.2.5 Técnicas de Modelagem

12.2.5.1 Fluxograma

Técnica para se registrar um processo de maneira compacta, através de alguns símbolos 
padronizados.

É a representação gráfica que permite a fácil visualização dos passos de um processo. Descreve, 
passo a passo, a tramitação entre as áreas e as ações realizadas em cada atividade, bem como 
as situações e as condições necessárias para a realização dessas atividades. Ele apresenta a 
sequência lógica de atividades e decisões, de modo a obter uma visão sistêmica do fluxo de um 
processo, possibilitando a realização de análise crítica para detecção de falhas, de gargalos e de 
oportunidades de melhorias.

A visão sistêmica procura enxergar os processos percorrendo toda a organização, ao invés 
de analisar apenas uma área (processos dentro de processos). A partir dessa visão, pode-se 
identificar como se agrega valor na organização, perceber que os clientes são mais importantes 
que funções e entender como o trabalho é feito realmente.
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Algumas vantagens do fluxograma como ferramenta de análise de processos:

 • É uma ferramenta gráfica simplificada – um retrato, quadro ou desenho – sendo muito 
mais representativo do que centenas de palavras escritas. 

 • Permite uma visão global (sistêmica) de todo o processo analisado – os integrantes de cada 
atividade passam a ver-se como componentes do processo e não como uma atividade 
isolada. Passam a ver como podem influenciar ou ser influenciados pelas atividades 
antecedentes ou subsequentes.

 • Mostra gargalos e oportunidades de aperfeiçoamento no processo. 

 • Define exatamente o pessoal envolvido nas atividades do processo, identificando muitas 
vezes clientes negligenciados em análises anteriores. 

 • Permite fixar limites com maior facilidade.

O fluxograma utiliza símbolos facilmente reconhecidos para indicar os diferentes tipos de 
operações em um processo. Uma das notações mais conhecidas é a BPMN – Business Process 
Management Notation ou Notação de Modelagem de Processo de Negócio, que apresenta os 
elementos básicos a seguir: 
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12.2.5.2 Mapofluxograma

Representação do fluxograma do processo em uma planta de edifício ou na própria área em 
que a atividade se desenvolve (layout).

1. Inspecionar a matéria – prima;

2. Estocar a matéria prima;

3. Usinar Material;

4. Conferir resultado;

5. Pintar o material;

6. Conferir resultado da pintura;

7. Embalar material;

8. Armazenar o material.

12.2.5.3 Mapa de processo

Representa os diversos passos ou eventos que ocorrem durante a execução de uma tarefa 
específica, ou durante uma série de ações, podendo registrar o andamento do processo através 
de um ou mais departamentos.

Para documentar todas as atividades realizadas por uma pessoa, por uma máquina, numa 
estação de trabalho, com o consumidor, ou em materiais, padronizou-se agrupar essas 
atividades em cinco categorias: 

Operação Processamento, modificação do item.

Inspeção Examina o item e o compara a um padrão.

Transporte
Deslocamento do item de um lugar para outro (não 
considerado quando faz parte da operação ou da 
inspeção).

Espera Próxima ação não é executada (o item não recebe 
nenhum valor agregado).

Armazenamento Guardado sob controle.
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12.2.5.4 SIPOC

Ferramenta usada para identificar todos os elementos pertinentes de um projeto de melhoria 
de processo antes de o trabalho começar. Ajuda a definir adequadamente o problema: 
identificação das fronteiras (fornecedores e clientes) do processo, quais as principais “entradas” 
a serem processadas e a relação quanto às “saídas” geradas aos clientes. 

É particularmente útil quando 
não estiver claro: quem provê 
contribuições ao processo, que 
especificações são colocadas 
nas contribuições, quem são os 
verdadeiros clientes do processo, o 
que são as exigências dos clientes.

12.2.5.5 Blueprinting (service blueprint)

O Service Blueprint (planta de serviço – mapa de serviço) é uma técnica desenvolvida para o 
mapeamento dos processos de serviços, diferenciando-se dos fluxogramas por considerar o 
aspecto da interação com o cliente. 

É uma representação de todas as 
transações que constituem o processo 
de entrega do serviço, identificando 
tanto as atividades de linha de frente 
(em que os clientes obtêm evidências 
tangíveis do serviço) como as atividades 
de retaguarda (não presenciadas pelo 
cliente), separadas pela denominada 
linha de visibilidade. Dessa forma, ele 
focaliza as necessidades e experiências 
do cliente e gera evidências tangíveis 
do serviço.

Derivado do blueprint, surgiu o mapa de serviço. Nele, as atividades são divididas em linhas de 
interação (separa ações do cliente da área de ação do fornecedor), visibilidade (diferencia entre 
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ações visíveis e invisíveis ao cliente), interação interna (distingue as atividades de escritório) e 
implementação (separa as atividades de gerenciamento das operações de serviço propriamente 
ditas).

12.2.6 Transformação de Processos

As organizações necessitam aprimorar constantemente seus processos para atender às 
demandas dos clientes. A Transformação de Processos é a mudança de maneira planejada 
(organizada, disciplinada) para assegurar que os processos continuem suportando os objetivos 
de negócio. Representa desafios de gerenciamento de mudança organizacional e é orientado a 
melhoria contínua e otimização de processos.

As organizações podem transformar seus processos com base em táticas incrementais 
(progressivas, evolucionárias) ou radicais (com ruptura).

As diferentes abordagens adotadas são:

1. Melhoria de Processos: é uma evolução incremental; faz mudanças específicas, ajustes.  
Tem como base a filosofia Kaizen (melhoria contínua), e usa métodos como Gerenciamento 
da Qualidade Total (TQM – Total Quality Management), Ciclo PDCA, LEAN e Seis Sigma.

2. Redesenho: é diferente da Melhoria de Processos, pois toma uma perspectiva holística para 
o processo (visão do todo, ponta a ponta) em vez de identificar e implementar pequenas 
mudanças incrementais. Embora possa levar a mudanças significativas, essas mudanças 
continuam a ser baseadas nos conceitos fundamentais do processo existente.

3. Reengenharia: é um repensar radical e fundamental dos processos para obter melhorias 
drásticas no negócio. A filosofia é “jogue tudo fora e recomece do zero”. Ao contrário da 
TQM (Total Quality Management), a Reengenharia não procura introduzir melhorias nos 
processos já existentes, mas sim a eliminação e total reinvenção das regras e processos, 
bem como de todos os pressupostos fundamentais que lhe servem de base. Reengenharia 
é reinventar a empresa.

4. Mudança de Paradigma: envolve inovar fortemente, buscar novas formas de fazer 
negócios.



Receita Federal (Analista) – Administração Geral – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 1071

Comparação ente as quatro abordagens:

12.3 Projetos x Processos 

Projetos e processos são atividades que possuem algumas semelhanças e diferenças.

Como semelhança, pode-se destacar que ambos são planejados, executados, monitorados e 
controlados, são realizados por pessoas, possuem restrições (tempo, recursos) e buscam atingir 
objetivos organizacionais ou estratégicos.

Quanto às diferenças:

 • Projetos são empreendimentos temporários que terminam quando o objetivo é alcançado 
(caso o projeto seja abandonado, termina antes); buscam desenvolver produtos únicos 
(sejam bens ou serviços); muitas vezes a equipe do projeto acaba junto com ele.

 • Processos, por sua vez, são as atividades que fazem parte da rotina da organização, que se 
repetem continuamente e que se realizam do mesmo modo (com pequenas variações ao 
longo do tempo).

Um projeto pode ter como objetivo modificar ou criar um processo; ao mesmo tempo, 
processos são executados para apoiar os projetos.
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12.4 Questões

1. (ESAF – 2014 – Mtur – Analista Técnico-Administrativo) Na organização voltada para processos, 
a gestão tem características específicas.  Analise as afirmativas abaixo e selecione a opção 
incorreta.

a) Na organização voltada a processos, existe o objetivo de otimizar a posição competitiva da 
organização, seu valor para os acionistas e sua contribuição para a sociedade.

b) Na organização voltada a processos, os processos são melhorados em busca de maior 
eficiência, velocidade ou qualquer outro objetivo de desempenho.

c) Na organização voltada a processos, existe uma estrutura que privilegia áreas funcionais e 
as trata como funções permanentes não integradas.

d) Na organização voltada a processos, os processos cruzam fronteiras funcionais provocando 
a horizontalização em detrimento da verticalização da cadeia de comando.

e) Na organização voltada a processos, permite-se que as funções trabalhem de forma 
coordenada, aumentando a eficiência de longo prazo.

2. (ESAF – 2012 – DNIT – Superior) A técnica de mapeamento de processos que permite registrar 
as ações de maneira simples e identificar os pontos de tomada de decisão, é:

a) Blueprinting.
b) Diagrama de SIPOC.
c) Fluxograma de Processo.
d) Mapofluxograma.
e) Diagrama homem-máquina.

3. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário) Selecione a opção que melhor representa 
o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I – Modelos de processos apresentam sempre um único escopo independentemente do público 
ou finalidade.

II – Processos de suporte são aqueles que aumentam a capacidade da organização de realizar 
seus processos primários ou finalísticos.

III – Modelos de processos são representações complexas e cabais de alguma atividade de 
negócio.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

4. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário) Selecione a opção que melhor representa 
o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para afirmativa errada.

I – Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo.

II – Um processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos, executados por 
homens ou máquinas para alcançar uma ou mais metas.
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III – Tanto os projetos como os processos têm seu ciclo de vida com começo, meio e fim e cada 
início é caracterizado por um novo escopo de execução.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

5. (ESAF – 2010 – CVM – Analista RH (adaptado)) Sobre descrição de processos produtivos, é 
correto afirmar:

a) “processo finalístico” é aquele que caracteriza a atuação da organização e é apoiado por 
outros processos internos.

b) “macroprocesso” é o conjunto de etapas que envolvem atividades de um ou mais 
departamentos.

c) “subprocesso” é o conjunto de processos fundamentais, críticos para o cumprimento da 
Missão, que se interrelacionam diretamente com clientes e fornecedores, no atendimento 
das expectativas dos clientes.

d) “atividade” é um conjunto de processos, executados por um departamento ou por uma 
pessoa.

e) “processo” é um conjunto de documentos que registram as decisões e os passos da 
burocracia para a consecução de ações organizacionais.

6. (ESAF – 2010 – CVM – Superior) Um processo é:

a) uma unidade de trabalho na organização executora de atividades prioritárias segundo 
tempos determinados.

b) uma priorização de aquisições específicas de suporte a atividades de trabalho com tempo e 
espaço definidos.

c) uma ordenação específica de atividades de trabalho através do tempo e do espaço.
d) um projeto de execução de atividades de controle através do tempo na organização.
e) uma ordenação indexada de atividades de decisão através do tempo na estrutura.

7. (ESAF – 2009 – MPOG – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental) Sobre o 
tema “gerenciamento de processos”, é correto afirmar que:

a) a partir da estratégia, a organização deve identificar seus processos críticos, gerenciando-
os com base em um enfoque de sistema aberto.

b) os esforços de mapeamento devem ser abrangentes, de modo a permitir uma completa 
varredura em todos os processos da organização.

c) um bom mapeamento de processos decorre de se saber que a abordagem vertical é mais 
importante que a abordagem horizontal.

d) todos os processos organizacionais devem ser otimizados, mesmo aqueles que não 
agregam valor.

e) considerado um fim em si mesmo, o mapeamento de processos é mais importante que o 
cumprimento das metas e objetivos estabelecidos.
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8. (ESAF – 2009 – ANA – Analista Administrativo – Administração) A Gestão de Processos envolve o 
mapeamento e a análise para a melhoria de processos organizacionais. Entre as opções abaixo, 
selecione a incorreta.

a) A modelagem de processos é feita por meio de duas grandes atividades intituladas As is e 
To be.

b) A fase inicial da modelagem de processos tenta, entre outros objetivos, entender o 
processo existente e identificar suas falhas.

c) O redesenho de um processo é executado na fase As is do mapeamento.
d) A melhoria contínua é uma das metodologias de racionalização de processos.
e) A metodologia de inovação de processos caracteriza-se por ser uma abordagem radical de 

melhoria.

9. (ESAF – 2006 – MTE – Auditor Fiscal do Trabalho) Indique a opção que corresponde corretamente 
à frase a seguir:

“É o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam 
alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos de desempenho.”

a) Trata-se da definição de processos de qualidade.
b) Trata-se de princípios que norteiam a busca de maior eficácia.
c) Trata-se da definição de reengenharia.
d) Trata-se de características de um processo de responsabilidade social.
e) Trata-se da definição de produtividade.

13. CONTROLE

O controle é a última etapa do Processo Administrativo. Deve-se controlar para que o 
planejamento, a organização e a direção sejam bem sucedidos.

Controlar significa garantir que aquilo que foi planejado seja bem executado e que os 
objetivos estabelecidos sejam alcançados adequadamente. 

A essência do controle é verificar se aquilo que foi planejado está funcionando da maneira 
certa e no tempo certo. Para isso, são fornecidas as informações e a retroação, de forma a 
manter as operações dentro do curso correto de ação. A comparação do desempenho real com 
o que foi planejado não busca apenas localizar as variações, erros ou desvios, mas também 
localizar dificuldades e pontos passíveis de melhoria ao longo do processo. Dessa forma, 
o controle permite a chamada "melhoria contínua" para que as operações futuras possam 
alcançar melhores resultados.

Um sistema de controle eficaz deve possuir as seguintes características:

 • Orientação estratégica para resultados – apoiar planos estratégicos e focalizar as atividades 
adequadas (aquelas essenciais, que fazem a real diferença para a organização);

 • Compreensão – apresentar dados em termos compreensíveis para apoiar o processo de 
tomada de decisões;

Gabarito: 1. C 2. C 3. E 4. C 5. A 6. C 7. A 8. C 9. C
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 • Orientação rápida para as exceções (instantaneidade) – indicar os desvios rapidamente, 
mostrando onde as variações ocorrem e o que deve ser feito para corrigi-las adequadamente. 
Além de ser realizado no tempo certo, deve ter um custo aceitável;

 • Flexibilidade – proporcionar um julgamento individual e que possa ser modificado para 
adaptar-se a novas circunstâncias e situações;

 • Autocontrole – proporcionar confiabilidade, boa comunicação e participação das pessoas;

 • Natureza positiva – enfatizar desenvolvimento, mudança e melhoria, alavancando a 
iniciativa das pessoas e minimizando as punições;

 • Clareza e objetividade – ser imparcial e acurado, com o um propósito fundamental de 
melhoria do desempenho.

13.1 Abrangência do controle

O controle é algo universal: todas as atividades humanas fazem uso de algum tipo controle, 
consciente ou inconscientemente.

Nas organizações, o controle abrange todos os níveis organizacionais:

Nível 
organizacional

Tipo de 
Controle Conteúdo Extensão do 

tempo Amplitude

Institucional Estratégico Genérico, sintético e 
abrangente. Longo Prazo

Macro-orientado. 
Aborda a empresa 
como uma totalidade 
– desempenho 
global.

Intermediário Tático
Menos genérico e 
mais detalhado que 
o estratégico.

Médio prazo
Aborda cada unidade 
(departamento) 
separadamente.

Operacional Operacional
Detalhado, 
específico e 
analítico.

Curto prazo
Micro-orientado. 
Aborda cada tarefa 
ou operação.

O Controle estratégico avalia o desempenho global da organização na realização de sua missão 
e acompanha os fatores externos que a influenciam, produzindo, assim, informações de análise 
interna e externa. Seu foco é a eficácia.. Exemplos: balanço patrimonial, relatórios financeiros, 
controle dos lucros e perdas, análise do retorno do investimento.

O Controle administrativo (tático) focaliza as áreas funcionais (produção, marketing, finanças, 
recursos humanos, etc.), produzindo informações especializadas e possibilitando a tomada de 
decisão em cada uma delas. Exemplos: contabilidade de custos e controle orçamentário de 
cada área.

O Controle operacional focaliza as atividades e tarefas, verificando, dentre outras coisas, o 
consumo de recursos, os prazos e os resultados produzidos. Seu foco é a eficiência. Exemplos: 
cronogramas, diagramas, planos de ação, controle de estoque.
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13.2 Momentos de controle

 • Pré-controle (preliminar): Orientado para o futuro. Acontece antes da execução e procura 
verificar se tudo está pronto para o início de determinado processo. O maior objetivo 
é evitar que ocorram disfunções, desvios de rota e demais problemas. É um controle 
preventivo que se conecta diretamente à atividade de planejamento, uma vez que não 
espera a implementação da ação para comparar seus resultados com as metas e sim toma 
medidas antecipadas. Ex: verificação do estoque inicial.

 • Controle real (concomitante, simultâneo): ocorre durante o processo, apontando desvios 
imediatamente. Preocupação com o que está em andamento. Ex: controle estatístico do 
processo.

 • Pós-controle (por feedback): ocorre após o término do processo e verifica os resultados. 
Também é chamado de Feedback porque é o retorno sobre algo que já aconteceu, portanto, 
sua preocupação é com o passado. Ex: balanço financeiro.
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13.3 O Processo de Controle

O controle é um processo cíclico/repetitivo composto de 
quatro fases:

1. estabelecimento de objetivos ou padrões;

2. avaliação/mensuração do desempenho;

3. comparação do desempenho com os padrões 
estabelecidos;

4. ação corretiva.

O controle deve ser visto como um processo sistêmico, 
no qual cada etapa influencia e é influenciada pelas 
demais.
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13.4 Questões

1. (ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Superior) Relacione as duas colunas e a seguir assinale 
a opção que representa a sequência de relacionamento correta.

1. Controle estratégico. 

2. Controle tático. 

3. Controle operacional. 

( ) Ênfase na eficácia.

( ) Focaliza articulação interna.

( ) Ênfase na eficiência.

( ) Aborda toda a organização.

( ) Focaliza o ambiente externo.

( ) Aborda cada departamento.

a) 3 – 2 – 2 – 3 – 1 – 3
b) 1 – 3 – 1 – 2 – 3 – 2
c) 2 – 1 – 2 – 3 – 1 – 1
d) 2 – 1 – 3 – 1 – 3 – 3
e) 1 – 2 – 3 – 1 – 1 – 2

2. (ESAF – 2009 – Receita Federal – Superior ) Para uma adequada prática da função controle, é 
necessário saber que:

a) todos os possíveis objetos devem ser controlados de forma censitária.
b) o controle prescinde do estabelecimento de padrões.
c) controlar é, eminentemente, comparar.
d) o controle prévio não gera feedback.
e) a avaliação quantitativa é preferível à avaliação qualitativa.

3. (ESAF – 2009 – MPOG – Superior) Como ação administrativa, um mecanismo de controle será 
considerado eficientemente correto se:

a) possuir caráter eminentemente repressor.
b) permitir a identificação de desvios positivos.
c) for levado a efeito ainda que seu custo supere o do objeto controlado.
d) for censitário, quando poderia ser por amostragem.
e) evitar o uso de padrões físicos, prestigiando, apenas, os monetários.

Gabarito: 1. E 2. C 3. B
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13.5 Indicadores

Indicador é um mecanismo de controle estratégico, tático e operacional que auxilia a Gestão do 
Desempenho de uma organização.

Segundo o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (Gespública), a Gestão 
do Desempenho “constitui um conjunto sistemático de ações que buscam definir o conjunto 
de resultados a serem alcançados e os esforços e capacidades necessários para seu alcance, 
incluindo-se a definição de mecanismos de alinhamento de estruturas implementadoras e de 
sistemática de monitoramento e avaliação.”

Pela definição acima, percebe-se que Desempenho é o conjunto de Esforços empreendidos na 
direção de Resultados.

A mensuração é parte essencial de um modelo de gestão do desempenho. Nesse contexto, os 
indicadores são instrumentos de monitoramento e avaliação das organizações.

Veja, a seguir, algumas definições de Indicadores:

 • São métricas que proporcionam informações sobre o desempenho de um objeto.

 • É uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e 
utilizada para organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem 
o objeto da observação. É um recurso metodológico que informa empiricamente sobre a 
evolução do aspecto observado.

 • São medidas que expressam ou quantificam um insumo, um resultado, uma característica 
ou o desempenho de um processo, serviço, produto ou organização.

 • É o parâmetro que permite quantificar/qualificar um processo, medindo o grau de alcance 
dos objetivos e apontando a diferença entre a situação desejada e a real. Permite que 
se obtenham informações sobre características, atributos e resultados de um produto, 
processo ou sistema ao longo do tempo.

Assim, pode-se afirmar que indicadores de desempenho são vitais às organizações porque 
atuam como instrumentos de planejamento e gerenciamento, apresentando medidas de gestão 
de processos e resultados, norteando, em uma ótica maior, a realização da missão institucional.

Os indicadores possuem duas funções básicas: a primeira é descrever o estado real dos 
acontecimentos e o seu comportamento; a segunda é analisar as informações presentes com 
base nas anteriores de forma a realizar proposições valorativas.

Dessa forma os indicadores servem para:

 • mensurar os resultados e gerir o desempenho;

 • embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada decisão;

 • contribuir para a melhoria contínua dos processos organizacionais;
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 • facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e

 • viabilizar a análise comparativa do desempenho da organização e do desempenho de 
diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes.

13.5.1 Seis E’s do Desempenho

Com o objetivo de mensurar o desempenho, ou seja, aquilo que se deve realizar para se 
produzir um resultado significativo no futuro, o Gespública definiu um modelo de Cadeia de 
Valor.

A Cadeia de Valor é uma representação 
das atividades de uma organização, ou 
seja, o levantamento de toda a ação 
ou processo necessário para gerar 
ou entregar produtos ou serviços a 
um beneficiário. Ela permite melhor 
visualização do valor ou do benefício 
agregado no processo, sendo utilizada 
amplamente na definição dos 
resultados e impactos de organizações.

Os elementos da cadeia são Insumos 
(inputs); Processos e Projetos (ações); 
Produtos e Serviços (outputs); e 
Impactos (outcomes).

O modelo associa os elementos da 
cadeia às duas dimensões básicas 
do desempenho (esforço e resultado) e as desdobra em seis dimensões (6 categorias de 
indicadores): 

 • Esforço: economicidade, execução e excelência;

 • Resultado: eficiência, eficácia e efetividade.
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13.5.1.1 Dimensões do Resultado:

 • Indicadores de Eficiência – mostram o quanto a organização utiliza de seus recursos para 
atingir seus objetivos. A eficiência trata da relação entre resultados obtidos (outputs) e 
os recursos consumidos (inputs), ou seja, é uma ênfase nos meios (processos, insumos, 
tempo, mão de obra ou outros recursos), no modo de fazer as coisas. Ser eficiente é fazer 
bem alguma atividade, é utilizar bem os recursos. Essa medida possui estreita relação com 
produtividade, ou seja, o quanto se consegue produzir com os meios disponibilizados. A 
eficiência de um processo será tanto maior quanto mais produtos forem entregues com a 
mesma quantidade de insumos; ou os mesmos produtos e/ou serviços sejam obtidos com 
menor quantidade de recursos.

 • Indicadores de Eficácia – revelam o grau de alcance do resultado esperado (quantos 
resultados foram obtidos em relação aos resultado esperados). A eficácia enfatiza os 
resultados e objetivos (outputs), fazer as coisas certas, entregar a quantidade e a qualidade 
prometida. Uma vez estabelecido o referencial (linha de base) e as metas a serem 
alcançadas, utiliza-se indicadores de resultado para avaliar se estas foram atingidas ou 
superadas.

 • Indicadores de Efetividade – mostram o impacto final das ações (outcomes) no bem-
estar de uma comunidade: os efeitos positivos ou negativos, se houve mudanças 
socioeconômicas, ambientais ou institucionais decorrentes dos resultados obtidos pela 
política, plano ou programa. Estão vinculados ao grau de satisfação e ao valor agregado. É o 
que realmente importa para efeitos de transformação social.

13.5.1.2 Dimensões do Esforço:

 • Indicadores de Economicidade – mostram o custo econômico dos resultados obtidos. O 
custo econômico significa a soma da expressão monetária de todos os custos envolvidos 
na prestação dos serviços (recursos humanos, materiais, tecnológicos, logísticos, etc.). 
Estão alinhados ao conceito de obtenção e uso de recursos com o menor ônus possível 
(minimizar custos sem comprometer os padrões de qualidade estabelecidos).

 • Indicadores de Execução – referem-se à realização dos processos, projetos e planos de 
ação conforme estabelecidos. 

 • Indicadores de Excelência – é a conformidade a critérios e padrões de qualidade/excelência 
para a realização dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução e 
economicidade; sendo um elemento transversal. Indicadores e padrões de excelência 
podem ser encontrados no Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP).

Obs: o TCU entende que o desempenho na obtenção de um determinado resultado pode ser 
medido segundo 4 dimensões de análise: economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.

13.5.2 Classificações

Além dos 6 E’s usados pelo Gespública, há outras classificações na literatura.
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O Balanced Scorecard, criado por Kaplan e Norton, organiza os objetivos estratégicos e seus 
respectivos indicadores em quatro dimensões (perspectivas):

a) Finanças – os objetivos financeiros servem de foco para os objetivos e medidas das outras 
perspectivas do BSC; qualquer medida selecionada deve fazer parte de uma cadeia de 
relações de causa e efeito que culminam com a melhoria do desempenho financeiro. 
Exemplos de indicadores: Ativo total, Custos totais, Crescimento anual, Rentabilidade do 
capital próprio, Preço da ação.

b) Clientes/Mercado – é focada em como criar valor de forma sustentável e diferenciada 
para os clientes, através da sua conquista, satisfação e retenção. Ex: Número de clientes, 
Clientes novos, Clientes perdidos, Participação de mercado.

c) Processos Internos – identificar e criar processos internos críticos que dão suporte à 
estratégia da empresa. Ex: Retrabalho; Defeitos; Emissões ao meio ambiente.

d) Aprendizado e Crescimento – como pessoas, tecnologia e clima organizacional se conjugam 
para sustentar a estratégia. Ex: Investimento em treinamentos por funcionário, Índice de 
absenteísmo, Rotatividade de empregados.

As perspectivas Financeira e de Clientes apresentam indicadores de ocorrências (lagging 
indicators), ou seja, mostram o alcance de objetivos, resultados e metas (geralmente de longo 
prazo). As perspectivas de Processos Internos e de Aprendizado e Crescimento representam 
indicadores de tendência (leading indicators), que mostram o que está sendo feito para o 
alcance dos objetivos.

Outra classificação, usada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 
permite separar os indicadores de acordo com a sua aplicação nas diferentes fases do ciclo de 
gestão de uma política pública (antes, durante ou depois de sua implementação):

 • Insumo (antes): são indicadores que têm relação direta com os recursos a serem alocados, 
ou seja, com a disponibilidade dos recursos humanos, materiais, financeiros e outros a 
serem utilizados pelas ações de governo. Ex: médicos/mil habitantes e gasto per capita 
com educação.

 • Processo (durante): são medidas que traduzem o esforço empreendido na obtenção dos 
resultados, ou seja, medem o nível de utilização dos insumos alocados. Ex: percentual de 
atendimento de um público-alvo, percentual de liberação dos recursos financeiros.

 • Produto (depois): medem o alcance das metas físicas – entregas de produtos ou serviços 
ao público-alvo. Ex: quilômetros de estrada entregues, crianças vacinadas.

 • Resultado (depois): expressam, direta ou indiretamente, os benefícios no público-alvo 
decorrentes das ações empreendidas no contexto de uma dada política e têm particular 
importância no contexto de gestão pública orientada a resultados. Ex: taxas de morbidade 
(doenças), taxa de reprovação escolar e de homicídios.

 • Impacto (depois): possuem natureza abrangente e multidimensional, têm relação com a 
sociedade como um todo e medem os efeitos das estratégias governamentais de médio e 
longo prazos. Na maioria dos casos estão associados aos objetivos setoriais e de governo. 
Ex: Índice Gini de distribuição de renda e PIB per capita.

Outros tipos: 
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Indicadores Estratégicos – informam o “quanto” a organização se encontra na direção da 
consecução de sua visão. Refletem o desempenho em relação aos fatores críticos para o êxito.

Indicadores de Capacidade – medem a capacidade de resposta de um processo através da 
relação entre saídas produzidas por unidade de tempo.

Indicadores de Produtividade – medem a proporção de recursos consumidos com relação às 
saídas dos processos (eficiência). Permitem uma avaliação do esforço empregado para gerar 
os produtos e serviços. Devem andar lado a lado com os de Qualidade (resultado), para que 
ocorra o equilíbrio necessário ao desempenho global da organização. Uma unidade quantifica 
os recursos consumidos (gastos) e a outra quantifica os resultados produzidos. O resultado 
indicará o quanto está sendo consumido ou utilizado para cada unidade produzida, entregue 
ou realizada.

Indicadores de Qualidade – focam as medidas de satisfação dos clientes e as características do 
produto/serviço (eficácia). Medem como o produto ou serviço é percebido pelos usuários e a 
capacidade do processo em atender os requisitos desses usuários. Podem ser aplicados para a 
organização como um todo, para um processo ou para uma área.

13.5.3 Elementos e propriedades de um indicador

Para Schmidt et al. (2006), os indicadores são dotados de três características básicas:

 • Elemento – assunto ou situação-base da medição (ex: faturamento).

 • Fator – combinação de elementos (ex: faturamento com a venda de determinado produto).

 • Métrica – unidade ou forma de mensuração de elementos ou fatores (ex: R$).

O Gespública lista cinco componentes básicos de um indicador:

 • Medida: grandeza qualitativa ou quantitativa que permite classificar as características, 
resultados e consequências dos produtos, processos ou sistemas;

 • Fórmula: padrão matemático que expressa a forma de realização do cálculo; descreve como 
deve ser calculado o indicador, possibilitando clareza com as dimensões a serem avaliadas.

 • Índice (número): valor de um indicador em determinado momento;

Existe certa confusão sobre o significado de índice e indicador, os quais muitas vezes são 
erroneamente utilizados como sinônimos. Um indicador pode ser um dado individual, ou 
um agregado de vários dados (qualitativos ou quantitativos) que permite a obtenção de 
informações sobre uma dada realidade. Um índice é o valor numérico que representa a correta 
interpretação da realidade; é o valor agregado final do procedimento de cálculo.

Ex: indicador Produtividade; fórmula = toneladas/hora; índice = 10

 • Padrão de comparação (referência): índice arbitrário e aceitável para uma avaliação 
comparativa;

 • Meta: é uma expressão numérica que representa o estado futuro de desempenho desejado. 
As metas contêm uma finalidade, um valor e um prazo. São os valores que o resultado do 
indicador procura igualar ou superar.
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Objetivo X Meta: Objetivo é a descrição genérica daquilo que se pretende alcançar. Meta é a 
definição em termos quantitativos, específicos, com um prazo determinado.

O Gespública define, também, algumas propriedades que caracterizam uma boa medida de 
desempenho

 • Seletividade ou importância: fornece informações sobre as principais variáveis estratégicas 
e prioridades definidas de ações, produtos ou impactos esperados;

 • Simplicidade, clareza, inteligibilidade e comunicabilidade: os indicadores devem ser simples 
e compreensíveis, capazes de levar a mensagem e o significado. Os nomes e expressões 
devem ser facilmente compreendidos e conhecidos por todos os públicos interessados;

 • Representatividade, confiabilidade e sensibilidade: capacidade de demonstrar a mais 
importante e crítica etapa de um processo, projeto etc. Deve expressar bem a realidade 
que representa ou mede. Os dados devem ser precisos, capazes de responder aos objetivos 
e coletados na fonte de dados correta e devem refletir tempestivamente os efeitos 
decorrentes das intervenções;

 • Investigativos: os dados devem ser fáceis de analisar, sejam estes para registro ou para 
reter informações e permitir juízos de valor;

 • Comparabilidade: os indicadores devem ser facilmente comparáveis com as referências 
internas ou externas, bem como séries históricas de acontecimentos;

 • Estabilidade: procedimentos gerados de forma sistemática e constante, sem muitas 
alterações e complexidades, uma vez que é relevante manter o padrão e permitir a série-
histórica;

 • Custo-efetividade: projetado para ser factível e economicamente viável. Os benefícios 
em relação aos custos devem satisfazer todos os outros demais níveis. Nem todas as 
informações devem ser mensuradas, é preciso avaliar os benefícios gerados em detrimento 
do ônus despendido.

Na visão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), publicada 
pelo MPOG, um bom indicador deve apresentar três propriedades: relevância para a 
formulação de políticas, adequação à análise e mensurabilidade.

Outra classificação do próprio MPOG separa as propriedades dos indicadores em dois grupos 
distintos:

1. Propriedades Essenciais:

 • Utilidade: devem basear-se nas necessidades dos decisores; ser úteis para a tomada de 
decisões, seja no nível operacional, tático ou estratégico;

 • Validade: capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a realidade que se 
deseja medir e modificar;

 • Confiabilidade: ter origem em fontes confiáveis, que utilizem metodologias reconhecidas e 
transparentes de coleta, processamento e divulgação;
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 • Disponibilidade: os dados básicos para seu cômputo devem ser de fácil obtenção. Devem 
estar disponíveis no momento da apuração do indicador, de forma que seja garantida a 
oportunidade da intervenção do gestor público para corrigir ou alterar uma situação

2. Propriedades Complementares:

 • Simplicidade: fácil obtenção, construção, manutenção, comunicação e entendimento pelo 
público em geral, interno ou externo;

 • Clareza: pode ser simples ou complexo, mas é imprescindível que seja claro, atenda à 
necessidade do decisor e que esteja adequadamente documentado;

 • Sensibilidade: capacidade de refletir tempestivamente as mudanças decorrentes das 
intervenções realizadas;

 • Desagregabilidade: capacidade de representação regionalizada de grupos 
sociodemográficos, considerando que a dimensão territorial se apresenta como um 
componente essencial na implementação de políticas públicas;

 • Economicidade: capacidade de ser obtido a custos módicos;

 • Estabilidade: capacidade de estabelecimento de séries históricas estáveis que permitam 
monitoramentos e comparações das variáveis de interesse, com mínima interferência 
causada por outras variáveis;

 • Mensurabilidade: capacidade de alcance e mensuração quando necessário, na sua versão 
mais atual, com maior precisão possível e sem ambiguidade;

 • Auditabilidade (rastreabilidade): qualquer pessoa deve sentir-se apta a verificar a boa 
aplicação das regras de uso dos indicadores (obtenção, tratamento, formatação, difusão, 
interpretação).

13.5.4 Complexidade

Segundo o MPOG, os indicadores podem ser:

 • Analíticos: são aqueles que retratam dimensões sociais específicas. Pode-se citar como 
exemplos a taxa de evasão escolar e a taxa de desemprego;

 • Sintéticos: também chamados de índices, sintetizam diferentes conceitos da realidade 
empírica, ou seja, derivam de operações realizadas com indicadores analíticos e tendem 
a retratar o comportamento médio das dimensões consideradas. Diversas instituições 
nacionais e internacionais divulgam indicadores sintéticos, sendo exemplos o PIB, IDEB, IPC 
e o IDH.

De acordo com o TCU, indicadores Simples representam um valor numérico (uma unidade de 
medida) atribuível a uma variável. Exemplo: número de alunos matriculados no ensino médio; 
número de novos postos de trabalhos criados. Indicadores Compostos, por sua vez, expressam 
a relação entre duas ou mais variáveis. Indicadores simples, portanto, podem ser combinados 
de forma a obter uma visão ponderada e multidimensional da realidade, gerando indicadores 
complexos (também chamados de agregados, pois são o resultado da composição de diversos 
indicadores, cada um com o seu grau de importância ou de representatividade).
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13.5.5 Como construir indicadores

O Gespública define 10 passos, conforme figura a seguir.

13.5.6 Limitações

Segundo o MPOG, diversas limitações devem ser consideradas no uso de indicadores.

A medição interfere na realidade a ser medida – a coleta de informações que subsidiarão 
decisões superiores altera o contexto no qual as informações são coletadas, interferindo nos 
resultados obtidos.

Parcimônia e confiança são necessárias – deve-se buscar uma maior aproximação entre a 
fonte primária de informações (ex: professores, policiais, bancários) e as instâncias decisórias 
superiores, para que o processo de aferição seja confiável, subsidiando efetivamente os últimos 
sem sobrecarregar os primeiros, numa relação de parcimônia e confiança.

Não se deve subestimar o custo da medição – medições efetivas envolvem significativos custos, 
principalmente pelo tempo requerido dos atores envolvidos na concepção, planejamento e 
implementação dos indicadores.

A medição não constitui um fim em si mesmo – deve-se tomar o cuidado para que os indicadores 
não interfiram negativamente no desempenho da organização, seja pelo consumo de recursos 
das áreas fins, seja pela supervalorização dos indicadores por parte dos decisores.
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Indicadores são representações imperfeitas e transitórias – não se deve confiar cega e 
permanentemente nas medidas. Periodicamente, é bom realizar uma avaliação crítica acerca 
da pertinência dos indicadores selecionados, considerando ainda que, a todo tempo, surgem 
modelos aperfeiçoados baseados em novas teorias.

O indicador e a dimensão de interesse não se confundem – deve-se atentar que o indicador 
apenas aponta, assinala, indica como o próprio nome revela.

13.5.7 Questões

1. (ESAF – 2014– Mtur- Superior) Considere que o processo de controle pode ser definido em 
alto nível com uma sequência de quatro atividades: estabelecer padrões de desempenho 
(indicadores de desempenho), medir o desempenho, comparar o desempenho com os padrões 
para determinar desvios e adotar medidas corretivas para ajustar o desempenho ao padrão 
esperado. Analise as afirmativas abaixo, marcando C para Certo e E para Errado. A seguir 
selecione a opção correta.

( ) Padrão, ou indicador, é uma medida usada para avaliar resultados.

( ) A auditoria, a inspeção e o controle de retorno sobre ativos são exemplos de técnicas de 
controle qualitativas.

( ) Padrões podem ser de capacidade (quantidade), de qualidade, de tempo e de custo.

( ) A comparação do desempenho com o padrão é feita por meio de mensuração e variância 
(grau de desvio em relação ao padrão).

( ) Sistemas de controle eficazes devem focalizar as atividades realizadas, devem ser precisos 
e devem ser aceitos por todos os envolvidos.

a) C, C, E, E, E
b) E, C, C, E, C
c) C, E, C, E, E
d) E, C, E, C, E
e) C, E, C, C, C

2. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal) Selecione a opção que 
melhor representa o conjunto das afi rmações, considerando C para afirmativa correta e E para 
afirmativa errada.

I – A implantação de um sistema automatizado de folha de pagamento capaz de reduzir 
redundâncias e erros é um exemplo de busca pela eficiência.

II – A redução do número de funcionários e a terceirização de diversas funções é uma ação que 
promove o aumento da efetividade em um departamento.

III – Eficiência e eficácia são excelentes parâmetros para a medida do desempenho organizacional 
por indicarem, respectivamente, ênfase no alcance e ênfase nos meios utilizados para alcançar 
um objetivo.

a) E – E – C
b) C – E – E
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c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

3. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal) Selecione a opção que 
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirrmativa correta e E para 
afirmativa errada.

I – Validade, confiabilidade e complexidade são consideradas propriedades essenciais de um

indicador de desempenho.

II – A sensibilidade é a capacidade que um indicador possui de nunca refletir as mudanças 
decorrentes

das intervenções.

III – Os indicadores são usados distintamente nos níveis estratégicos organizacionais e o 
indicadores de processos, em geral, ocupam os níveis operacionais.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

4. (ESAF – 2009 – ANA – Superior) Considere a seguinte definição: Indicadores são desenvolvidos 
e utilizados pelos gerentes visando atingir metas organizacionais. Analise as afirmativas que se 
seguem e selecione a opção que melhor representa o resultado de sua análise:

( ) Uma das razões para que muitas empresas sejam incapazes de gerenciar a sua manutenção 
é a falta de indicadores de desempenho adequados;

( ) A principal função dos indicadores de desempenho é indicar oportunidades de melhora 
dentro das

organizações;

( ) Medidas de desempenho devem ser utilizadas para apontar pontos fracos dos processos 
organizacionais.

a) C, C, C
b) C, C, E
c) C, E, E
d) E, E, E
e) E, C, E

Gabarito: 1. E 2. B 3. A 4. A
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14. COMUNICAÇÃO EFICAZ

Comunicação é, de uma forma sucinta, a troca de informações: envolve a transferência e a 
compreensão do significado.

É um processo interpessoal de envio, recebimento e compreensão de símbolos com mensagens 
atreladas a eles.

É considerado um processo de mão-dupla, pois não depende exclusivamente da pessoa que 
envia, mas também da pessoa que recebe. Assim, requer a ida (o envio da mensagem) e a volta 
(feedback – retorno do recebedor, confirmando o entendimento).

Essa troca de informações pode se dar de maneira direta (utilizando a conversação e o reforço 
por elementos não verbais como gestos, sinais, símbolos), ou então a distância, por meio da 
escrita, de impressos, do telefone, da internet etc.

As quatro funções básicas da comunicação são: controle, motivação, expressão emocional e 
informação.

Em uma organização, existem canais de comunicação formais e informais.

 • Formais: são os instrumentos oficiais pelos quais passam as informações com o intuito de 
assegurar o funcionamento eficiente da empresa (normas, relatórios, instruções, manuais, 
ofícios, intranet, etc.).

 • Informais: são as livres expressões e manifestações dos trabalhadores, oriundas de relações 
pessoais e sociais, ou seja, aquilo que não é controlado pela empresa (ex: conversas 
paralelas, troca de e-mails pessoais etc.).

Os subordinados devem receber continuamente dos superiores um fluxo de comunicações 
capaz de suprir-lhes as necessidades. Da mesma forma, os superiores devem receber um 
feedback (retorno) do que está acontecendo.

14.1 Processo de Comunicação

Há duas visões distintas na literatura:

1. Segundo a Teoria da Informação, é composto por seis componentes: fonte, transmissor, 
canal, receptor, destino e ruído.

 Outros autores incluem (ou excluem) elementos, cabendo destacar a mensagem em si e o 
feedback, ou retroação.

 • Fonte: pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio do 
sistema.

 • Transmissor: processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo-a da fonte ao 
canal. O transmissor codifica a mensagem fornecida pela fonte para poder transmiti-la. É o 
caso dos impulsos sonoros (voz humana da fonte) que são transformados e codificados em 
impulsos elétricos pelo telefone (transmissor) para serem transmitidos para outro telefone 
(receptor) distante. Em princípio, todo transmissor é um codificador de mensagens.

 • Mensagem: aquilo que se quer comunicar.
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 • Canal: equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor.

 • Receptor: processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. O receptor 
decodifica a mensagem para colocá-la à disposição do destino. Todo receptor é um 
decodificador de mensagem.

 • Destino: pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do 
sistema de comunicação.

 • Ruído: quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de 
maneira imprevisível, as mensagens transmitidas. Em um sistema de comunicações, 
toda fonte de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Ex: uma informação 
ambígua ou que induz ao erro é uma informação que contém ruído.

 • Feedback: é o retorno confirmando o sucesso ou não do processo de comunicação.

2. Conforme Stephen Robbins, o processo de comunicação interpessoal envolve: o emissor 
(Fonte), que codifica uma Mensagem e a Transmite por meio de um Canal para um 
Receptor, que a Decodifica e envia um Feedback ao emissor.

 • Fonte: pessoa que codifica um pensamento e o transmite por intermédio do sistema.

 • Mensagem: produto codificado, aquilo que se quer comunicar.

 • Canal: equipamento, espaço ou mídia por onde a mensagem viaja. É selecionado pela fonte 
e pode ser formal ou informal.

 • Receptor: sujeito a quem a mensagem se dirige. Ele decodifica a mensagem para 
compreendê-la.

 • Ruído: quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar, de 
maneira imprevisível, as mensagens transmitidas. Em um sistema de comunicações, 
toda fonte de erros ou distorções está incluída no conceito de ruído. Ex: uma informação 
ambígua ou que induz ao erro é uma informação que contém ruído.

 • Feedback: é o retorno confirmando o sucesso ou não do processo de comunicação.
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Outras expressões:

Redundância: é a repetição da mensagem para que sua recepção correta seja mais garantida. 
A redundância é incentivada, pois introduz no sistema de comunicação certa capacidade de 
eliminar o ruído e prevenir distorções e enganos na recepção da mensagem.

Entropia: é um processo natural em que partes de um sistema perdem sua integração 
e comunicação entre si, tendendo à exaustão, à desorganização e à desintegração. Para 
sobreviver o sistema precisa se abrir (interagir com o ambiente) para se reabastecer de energia 
e de informação e, assim, manter a sua estrutura – processo chamado de entropia negativa ou 
negentropia.

Obs.: a informação também sofre uma perda ao ser transmitida, isso significa que todo sistema 
de informação possui uma tendência entrópica. Daí decorre o conceito de ruído. 

Sinergia: significa basicamente "trabalho conjunto". Ocorre quando duas ou mais causas 
produzem, atuando conjuntamente, um efeito maior do que a soma dos efeitos que produziriam 
atuando individualmente. A sinergia é um exemplo de emergente sistêmico: uma característica 
do sistema que não é encontrada em nenhuma de suas partes tomadas isoladamente.

14.2 Formas de Comunicação

1. Verbal – subdivide-se em:

 • Oral: A comunicação oral é a que ocorre pela palavra, com interação face a face, por telefone, 
rádio, televisão etc. É a mais rápida e permite o entendimento de modo mais imediato. Os 
canais orais são mais pessoais e funcionam melhor para mensagens complexas e difíceis de 
transmitir, em que o feedback é muito valioso para o remetente. A principal desvantagem 
ocorre quando uma mensagem tiver de ser transmitida para várias pessoas, pois quanto 
maior o número de receptores, maior a probabilidade de distorções potenciais.

 • Escrita: envolve qualquer meio em que se utilize a linguagem escrita para comunicar as 
informações. Para ser efetiva, é necessário um alto nível de competência em redação. A 
escrita é importante, pois permite o registro, a comprovação e o armazenamento físico 
das informações. Existe uma diversidade de mensagens que demandam tais registros: 
relatórios, propostas clientes, memorandos, informativos internos, e-mails, etc.

2. Não verbal: é a comunicação não falada e não escrita, a qual o comunicador envia 
juntamente com a mensagem falada ou escrita. Por exemplo: gestos, acenos, toques, 
expressões faciais e corporais, mímicas, postura, símbolos (roupas, joias sobrenome, 
hierarquia).

14.3 Fluxo de Comunicação
Os fluxos mais comumente estudados são:

. Descendente – informações da cúpula diretiva da organização para os subalternos, isto é, 
a comunicação de cima para baixo. Relaciona-se muitas vezes com ordens, atribuição de 
tarefas, orientações, controle/avaliação do desempenho, feedback. 
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2. Ascendente – contrário ao descendente. São as informações enviadas pelas pessoas 
situadas na posição inferior da estrutura para a cúpula. Permite aos membros do níveis 
hierárquicos inferiores: informar o progresso de metas, dar opiniões, propor melhorias, 
relatar problemas, dar feedback aos chefes, demonstrar suas necessidades e sentimentos 
etc.

3. Horizontal ou lateral – é a comunicação que ocorre no mesmo nível hierárquico, entre 
as pessoas situadas em posições semelhantes nos diferentes departamentos (grupos, 
equipes). O fluxo lateral economiza tempo, facilita a coordenação do trabalho e a resolução 
de problemas.

Outros nomes encontrados na literatura:

1. Transversal, diagonal ou longitudinal – as informações são trocadas várias direções, ou 
seja, entre superiores e funcionários de diversas áreas.

2. Circular (todos conectados) – abarca todos os níveis e não se ajusta às direções tradicionais. 
As informações circulam indistintamente entre todos os níveis da sua estrutura funcional. 
Mais comum em organizações informais, pois favorece as relações diretas e a efetividade 
no trabalho.

3. Colateral – ocorre em paralelo à comunicação direta.

Obs.: tais fluxos poder ser tanto formais quanto informais.

14.3.1 Redes formais em pequenos grupos 

As redes formais de comunicação mais comuns são: em cadeia, em roda e circular (todos os 
canais).
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1. Cadeia: segue a cadeia de comando e reflete um relacionamento entre gerentes e seus 
subordinados de forma hierárquica. O indivíduo comunica apenas com o que o antecede e 
o precede. Ex: exército.

2. Roda: existe um membro central que se comunica com todas as pessoas da rede, e os 
outros só podem se comunicar com aquela pessoa central. É uma rede extremamente 
centralizadora e necessita de um líder para atuar como condutor central. Ex: pilotos e um 
controlador de voo.

3. Todos os canais (circular): Todos os membros tem liberdade para interagir entre si, sem 
necessidade de uma chefia ativa. ex: time de futebol.

14.3.2 Rede de Rumores

É o sistema de comunicação informal dentro de um grupo ou organização.

Suas três principais características são:

 • não é controlada pela empresa;

 • é muito usada para atingir interesses pessoais dos integrantes;

 • é considerada pela maioria das pessoas como mais confiável do que a rede formal.

A rede de rumores geralmente emerge quando há situações importantes, ambiguidade e 
ansiedade. Importante ressaltar que ela nem sempre é negativa, pois fornece feedback do 
clima, cria sentimento de grupo etc.

14.4 Canais de Comunicação

A escolha do canal de comunicação correto é importante, afinal, os canais diferem em sua 
capacidade de transmitir informação.

Cada tipo de canal possui vantagens e desvantagens, cabendo ao emissor a escolha da melhor 
alternativa.

A riqueza de um canal é influenciada por três características: quantidade de informação que o 
canal consegue transmitir ao mesmo tempo (inclusive informações múltiplas); facilidade e 
agilidade em fornecer e receber feedback; habilidade de criar um foco pessoal para a 
comunicação.

Canal Rico

Vantagens: ver reações, tirar dúvidas e 
receber feedback instantaneamente.

Desvantagens: não deixa registro 
formal; espontaneidade dá margem a 
erros; difícil disseminação para várias 
pessoas.
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Canal Pobre

Vantagens: fica registrada; pode ser planejada antecipadamente; fácil replicar. 

Desvantagens: impessoal; canal de via única; dificulta o feedback.

14.5 Barreiras à Comunicação

Encontra-se na bibliografia quatro diferentes níveis de análise dos problemas da comunicação: 
o intrapessoal, o interpessoal, o organizacional e o tecnológico.

 • Intrapessoal – a preocupação maior é o estudo do que se passa dentro do indivíduo 
enquanto este adquire, processa e consome informações. Requer um conhecimento maior 
sobre a sua formação profissional, social e cultural.

 • Interpessoal – analisa a comunicação entre os indivíduos, como as pessoas se afetam 
mutuamente e, assim, se regulam e se controlam uns aos outros.

 • Organizacional – trata das redes e dos fluxos que ligam os membros da organização entre 
si e com o meio ambiente. Analisado a comunicação entre cliente interno e externo, assim 
como a comunicação utilizada para fornecedores, clientes etc.

 • Tecnológico – verifica utilização dos equipamentos mecânicos e eletrônicos para produzir, 
armazenar, processar, traduzir e distribuir informações.

Nas relações interpessoais, as barreiras podem ser:

 • Mecânica ou física – barulho, ambiente e equipamentos inadequados.

 • Fisiológicas – problemas como fala, motricidade etc.

 • Semântica – uso inadequado da linguagem – falar errado ou usar termos não comuns ao 
receptor (siglas, outras línguas, jargões).

 • Psicológicas – preconceitos, estereótipos, emoções (cor, roupas, tatuagens, feliz, triste)

Levando em conta o ambiente organizacional, as barreiras são: 

 • Pessoais – as pessoas podem facilitar ou dificultar a comunicação, dependendo da 
personalidade, dos valores, das motivações, etc.;

 • Administrativas/burocráticas – decorrente do tipo de estrutura adotada pela organização, 
as linhas de comunicação podem gerar excesso de formalismo e lentidão nas decisões.

 • Excesso de informações – sobrecarga de informações, papelada, reuniões longas e inúteis, 
falta de prioridades, etc.

 • Comunicações incompletas – informações fragmentadas, parciais, distorcidas, gerando 
dúvidas de interpretação.

Outras:

 • Filtragem – manipulação da mensagem pelo emissor (fonte), para que seja vista 
favoravelmente pelo recebedor.
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 • Percepção seletiva – as pessoas que recebem a mensagem interpretam as mesmas 
baseadas em suas necessidades, experiências, motivações e outras características pessoais.

 • Defensividade – as pessoas se sentem ameaçadas, tendendo a reagir de uma forma que 
dificulta a comunicação. Ex: interrogatório.

 • Medo – ocorre quando as pessoas não conseguem se comunicar de forma correta porque 
são tímidas ou ansiosas. Ex: falar em público.

 • Emoção – a forma como o emissor e o receptor se sentem no momento da comunicação 
vai influenciar a interpretação. 

14.6 Características de uma boa comunicação

Para uma boa comunicação deve-se utilizar todo um repertório de informações, ou seja, 
uma rede de referências, valores e conhecimentos históricos, afetivos, culturais, religiosos, 
profissionais, científicos etc. que mudam de indivíduo para indivíduo e de comunidade para 
comunidade.

Deve-se, também, avaliar periodicamente o repertório utilizado, seja como emissor, seja como 
receptor, com o objetivo de alcançar sempre melhores resultados.

Outras características:

 • Objetividade e assertividade;

 • Simetria: é um processo de mão dupla;

 • Conhecimento do interlocutor (público-alvo) para gerar empatia (colocar-se no lugar no 
receptor);

 • Compreensão pelo interlocutor (saber ouvir);

 • Redundância ou repetição: usar canais múltiplos;

 • Linguagem adequada: clara e simples;

 • Preferência pela voz ativa;

 • Correção e Concisão;

 • Fidelidade ao pensamento original;

 • Dar e buscar feedback (retroação).

14.7 Competências de Comunicação

Aplicam-se tanto ao emissor quanto ao recebedor.

Habilidades: afetam diretamente na análise dos objetivos e na forma de codificá-los de uma 
maneira simples e clara para que sejam entendidos.
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Existem cinco habilidades verbais: a escrita e a palavra (codificadoras); a leitura e a audição 
(decodificadoras); e o raciocínio que engloba ambas as funções.

Atitudes: afetam os meios pelos quais a fonte se comunica.

a) Atitude para consigo – a personalidade do indivíduo. Ex: insegurança, autoestima.

b) Atitude para com o assunto – é a crença e/ou opinião sobre determinado tema. Ex: política, 
futebol, religião.

c) Atitude para com o recebedor – é um julgamento favorável ou não do emissor em relação 
ao recebedor. Ex: preconceitos, empatia.

Conhecimento: é o quanto a fonte domina um assunto.

Sistema sociocultural: é o grupo social juntamente com o significado que cada cultura dá aos 
hábitos e as crenças de cada indivíduo.

14.8 Questões ESAF

1. (ESAF – 2014 – Mtur- SUPERIOR) Analise as afirmativas abaixo marcando C para Certo e E para 
Errado. A seguir selecione a opção correta.

( ) Na comunicação formal a mensagem circula por meio de sistemas não convencionais e 
não oficiais.

( ) A comunicação nas organizações apresentam-se de forma diferenciada, podendo ser 
formais ou informais, orais ou escritas, ascendentes, descendentes e laterais.

( ) São propósitos da comunicação organizacional proporcionar informação e compreensão 
necessárias à condução das tarefas, e proporcionar motivação, cooperação e satisfação nos 
cargos.

( ) Um processo de comunicação é unidirecional e torna-se eficaz quando o destinatário 
decodifica a mensagem e agrega-lhe um significado próximo à ideia que a fonte tentou 
transmitir.

( ) O processo de comunicação pode ser eficiente e eficaz. A eficiência se relaciona com os 
meios utilizados e a eficácia com o objetivo de transmitir uma mensagem com significado.

a) C, C, E, E, E
b) E, C, C, E, C
c) C, E, C, E, E
d) E, C, E, C, E
e) C, E, C, C, C

2. (ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal) Selecione a opção que 
melhor representa o conjunto das afirmações, considerando C para afirmativa correta e E para 
afirmativa errada.

I – A codificação pelo emissor, a transmissão, a decodificação e o feedback constituem o 
processo de comunicação. 
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II – A comunicação formal somente se consolida nos fluxos direcionais descendente e lateral. O 
fluxo ascendente é exclusivo da comunicação informal.

III – Como atividade gerencial a comunicação deve proporcionar motivação, cooperação e 
satisfação nos cargos.

a) E – E – C
b) C – E – E
c) C – C – E
d) C – E – C
e) E – C – E

3. (ESAF – 2012 – MF- Médio) A respeito do tema comunicação organizacional, assinale a opção 
considerada incorreta.

a) É recomendável que exista redundância, a fim de que a possibilidade de ruído seja 
diminuída.

b) Todo sistema de informação possui uma tendência entrópica, daí decorre o conceito de 
ruído.

c) Transmissor é a pessoa que emite ou fornece as mensagens por intermédio do sistema.
d) Destino significa a pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto 

final do sistema de comunicação.
e) Informação transmitida, mas não recebida, não foi comunicada. Comunicar significa tornar 

comum a uma ou mais pessoas uma determinada informação.

4. (ESAF – 2009 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal) Sobre o tema 
‘comunicação organizacional’, é correto afirmar que:

a) tanto o emissor quanto o receptor são fontes de comunicação.
b) redigir com clareza é condição sufi ciente para que a comunicação seja bem-sucedida.
c) quando operada em fluxo descendente, a comunicação é considerada formal.
d) a comunicação informal deve ser evitada e desprezada.
e) o uso do melhor canal disponível elimina a ocorrência de ruídos.

5. (ESAF – 2006 – ANEEL – Analista Administrativo) Assinale a opção que apresenta apenas 
barreiras à comunicação interpessoal nas organizações.

a) ruído – decodificação – diferenças de linguagem
b) diferenças de linguagem – decodificação – reações emocionais
c) codificação – reações emocionais – percepções diferentes 
d) percepções diferentes – ruído – diferenças de linguagem
e) reações emocionais – codificação – ruído

Gabarito: 1. B 2. D 3. C 4. A 5. D
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15. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – 12.527/2011

A Lei nº 12.527 tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos 
às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios.

A publicação da Lei de Acesso a Informações significa um importante passo para a consolidação 
democrática do Brasil e também para o sucesso das ações de prevenção da corrupção no país. 
Por tornar possível a maior participação popular e o controle social das ações governamentais, 
o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão 
pública.

No Brasil, o direito de acesso à informação pública foi previsto na Constituição Federal, no artigo 
5º, inciso XXXIII do Capítulo I – dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – que dispõe que: 
“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

A Constituição também tratou do acesso à informação pública no Art. 5º, inciso XIV, Art. 37, 
§ 3º, inciso II e no Art. 216, § 2º. São estes os dispositivos que a Lei de Acesso a Informações 
regulamenta, estabelecendo requisitos mínimos para a divulgação de informações públicas e 
procedimentos para facilitar e agilizar o seu acesso por qualquer pessoa.

A Lei torna essencial o princípio de que o acesso é a regra, e o sigilo é a exceção, consolida 
e define o marco regulatório sobre o acesso à informação pública sob a guarda do Estado e 
estabelece procedimentos para que a Administração responda a pedidos de informação do 
cidadão.

A resposta a uma solicitação de acesso à informação pública requer métodos, ou seja, é 
necessário processar o pedido e garantir ao requerente a entrega do dado. Para isso, a Lei de 
Acesso a Informações estipula:

 • procedimentos, normas e prazos para o processamento dos pedidos de informação;

 • a criação de um Serviço de Informações ao Cidadão em todos os órgãos e entidades do 
poder público;

 • que órgãos e entidades públicas devem divulgar informações de interesse coletivo, 
sobretudo por meio da Internet, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja prevista no 
texto legal;

 • mecanismos de recurso em caso de negativa de acesso à informação.

15.1 Lei nº 12.527/2011

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 
e no § 2ºdo art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
revoga a Lei no11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 
1991; e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a 
serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com o fim de garantir o 
acesso a informações previsto no inciso XXXIII 
do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 
do art. 216 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime 
desta Lei: 

I – os órgãos públicos integrantes da 
administração direta dos Poderes Executivo, 
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 
Judiciário e do Ministério Público; 

II – as autarquias, as fundações públicas, 
as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente 
pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, 
no que couber, às entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam, para realização de 
ações de interesse público, recursos públicos 
diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo 
de parceria, convênios, acordo, ajustes ou 
outros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão 
submetidas as entidades citadas no caput 
refere-se à parcela dos recursos públicos 
recebidos e à sua destinação, sem prejuízo 
das prestações de contas a que estejam 
legalmente obrigadas. 

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei 
destinam-se a assegurar o direito fundamental 
de acesso à informação e devem ser executados 
em conformidade com os princípios básicos 
da administração pública e com as seguintes 
diretrizes: 

I – observância da publicidade como 
preceito geral e do sigilo como exceção; 

II – divulgação de informações de interesse 
público, independentemente de solicita-
ções; 

III – utilização de meios de comunicação 
viabilizados pela tecnologia da informação; 

IV – fomento ao desenvolvimento da cultu-
ra de transparência na administração públi-
ca; 

V – desenvolvimento do controle social da 
administração pública. 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I – informação: dados, processados ou não, 
que podem ser utilizados para produção e 
transmissão de conhecimento, contidos em 
qualquer meio, suporte ou formato; 

II – documento: unidade de registro de in-
formações, qualquer que seja o suporte ou 
formato; 

III – informação sigilosa: aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso pú-
blico em razão de sua imprescindibilidade 
para a segurança da sociedade e do Estado; 

IV – informação pessoal: aquela relacionada 
à pessoa natural identificada ou identificá-
vel; 

V – tratamento da informação: conjunto 
de ações referentes à produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodu-
ção, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, elimina-
ção, avaliação, destinação ou controle da 
informação; 

VI – disponibilidade: qualidade da informa-
ção que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas au-
torizados; 

VII – autenticidade: qualidade da informa-
ção que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado 
indivíduo, equipamento ou sistema; 
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VIII – integridade: qualidade da informação 
não modificada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino; 

IX – primariedade: qualidade da informação 
coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modificações. 

Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de 
acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de 
forma transparente, clara e em linguagem de 
fácil compreensão. 

CAPÍTULO II
DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA 

SUA DIVULGAÇÃO 

Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder 
público, observadas as normas e procedimentos 
específicos aplicáveis, assegurar a: 

I – gestão transparente da informação, 
propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 

II – proteção da informação, garantindo-
se sua disponibilidade, autenticidade e 
integridade; e 

III – proteção da informação sigilosa e 
da informação pessoal, observada a sua 
disponibilidade, autenticidade, integridade 
e eventual restrição de acesso. 

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta 
Lei compreende, entre outros, os direitos de 
obter: 

I – orientação sobre os procedimentos para 
a consecução de acesso, bem como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida 
a informação almejada; 

II – informação contida em registros ou 
documentos, produzidos ou acumulados 
por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou 
não a arquivos públicos; 

III – informação produzida ou custodiada 
por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus 
órgãos ou entidades, mesmo que esse 
vínculo já tenha cessado; 

IV – informação primária, íntegra, autêntica 
e atualizada; 

V – informação sobre atividades exercidas 
pelos órgãos e entidades, inclusive as 
relativas à sua política, organização e 
serviços; 

VI – informação pertinente à administração 
do patrimônio público, utilização de 
recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos; e 

VII – informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e 
resultados dos programas, projetos e ações 
dos órgãos e entidades públicas, bem como 
metas e indicadores propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, 
prestações e tomadas de contas realizadas 
pelos órgãos de controle interno e externo, 
incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 

§ 1º O acesso à informação previsto no caput 
não compreende as informações referentes 
a projetos de pesquisa e desenvolvimento 
científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e 
do Estado. 

§ 2º Quando não for autorizado acesso 
integral à informação por ser ela 
parcialmente sigilosa, é assegurado o 
acesso à parte não sigilosa por meio de 
certidão, extrato ou cópia com ocultação da 
parte sob sigilo. 

§ 3º O direito de acesso aos documentos 
ou às informações neles contidas utilizados 
como fundamento da tomada de decisão e 
do ato administrativo será assegurado com 
a edição do ato decisório respectivo. 
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§ 4º A negativa de acesso às informações 
objeto de pedido formulado aos órgãos e 
entidades referidas no art. 1º, quando não 
fundamentada, sujeitará o responsável a 
medidas disciplinares, nos termos do art. 32 
desta Lei. 

§ 5º Informado do extravio da informação 
solicitada, poderá o interessado requerer 
à autoridade competente a imediata 
abertura de sindicância para apurar 
o desaparecimento da respectiva 
documentação. 

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º 
deste artigo, o responsável pela guarda da 
informação extraviada deverá, no prazo 
de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar 
testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades 
públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por 
eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1º Na divulgação das informações a que se 
refere o caput, deverão constar, no mínimo: 

I – registro das competências e estrutura 
organizacional, endereços e telefones 
das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou 
transferências de recursos financeiros; 

III – registros das despesas; 

IV – informações concernentes a 
procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como 
a todos os contratos celebrados; 

V – dados gerais para o acompanhamento 
de programas, ações, projetos e obras de 
órgãos e entidades; e 

VI – respostas a perguntas mais frequentes 
da sociedade. 

§ 2º Para cumprimento do disposto no 
caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios 
oficiais da rede mundial de computadores 
(internet). 

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, 
na forma de regulamento, atender, entre 
outros, aos seguintes requisitos: 

I – conter ferramenta de pesquisa 
de conteúdo que permita o acesso à 
informação de forma objetiva, transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II – possibilitar a gravação de relatórios em 
diversos formatos eletrônicos, inclusive 
abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a 
análise das informações; 

III – possibilitar o acesso automatizado por 
sistemas externos em formatos abertos, 
estruturados e legíveis por máquina; 

IV – divulgar em detalhes os formatos 
utilizados para estruturação da informação; 

V – garantir a autenticidade e a integridade 
das informações disponíveis para acesso; 

VI – manter atualizadas as informações 
disponíveis para acesso; 

VII – indicar local e instruções que 
permitam ao interessado comunicar-se, por 
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou 
entidade detentora do sítio; e 

VIII – adotar as medidas necessárias para 
garantir a acessibilidade de conteúdo para 
pessoas com deficiência, nos termos do art. 
17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, 
de 9 de julho de 2008. 

§ 4º Os Municípios com população de 
até 10.000 (dez mil) habitantes ficam 
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dispensados da divulgação obrigatória na 
internet a que se refere o § 2º, mantida a 
obrigatoriedade de divulgação, em tempo 
real, de informações relativas à execução 
orçamentária e financeira, nos critérios 
e prazos previstos no art. 73-B da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Art. 9º O acesso a informações públicas será 
assegurado mediante: 

I – criação de serviço de informações 
ao cidadão, nos órgãos e entidades do 
poder público, em local com condições 
apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao 
acesso a informações; 

b) informar sobre a tramitação de 
documentos nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos 
de acesso a informações; e 

II – realização de audiências ou consultas 
públicas, incentivo à participação popular 
ou a outras formas de divulgação. 

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

Seção I
DO PEDIDO DE ACESSO 

Art. 10. Qualquer interessado poderá 
apresentar pedido de acesso a informações aos 
órgãos e entidades referidos no art. 1º desta 
Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o 
pedido conter a identificação do requerente e a 
especificação da informação requerida. 

§ 1º Para o acesso a informações de 
interesse público, a identificação do 
requerente não pode conter exigências que 
inviabilizem a solicitação. 

§ 2º Os órgãos e entidades do poder 
público devem viabilizar alternativa de 
encaminhamento de pedidos de acesso por 
meio de seus sítios oficiais na internet. 

§ 3º São vedadas quaisquer exigências 
relativas aos motivos determinantes da 
solicitação de informações de interesse 
público. 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá 
autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível. 

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso 
imediato, na forma disposta no caput, o 
órgão ou entidade que receber o pedido 
deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) 
dias: 

I – comunicar a data, local e modo para se 
realizar a consulta, efetuar a reprodução ou 
obter a certidão; 

II – indicar as razões de fato ou de direito 
da recusa, total ou parcial, do acesso 
pretendido; ou 

III – comunicar que não possui a informação, 
indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, ou, ainda, 
remeter o requerimento a esse órgão ou 
entidade, cientificando o interessado da 
remessa de seu pedido de informação. 

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá 
ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 
mediante justificativa expressa, da qual será 
cientificado o requerente. 

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção 
das informações e do cumprimento da 
legislação aplicável, o órgão ou entidade 
poderá oferecer meios para que o próprio 
requerente possa pesquisar a informação 
de que necessitar. 

§ 4º Quando não for autorizado o acesso 
por se tratar de informação total ou 
parcialmente sigilosa, o requerente deverá 
ser informado sobre a possibilidade de 
recurso, prazos e condições para sua 
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interposição, devendo, ainda, ser-lhe 
indicada a autoridade competente para sua 
apreciação. 

§ 5º A informação armazenada em formato 
digital será fornecida nesse formato, caso 
haja anuência do requerente. 

§ 6º Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, por escrito, o lugar e a 
forma pela qual se poderá consultar, 
obter ou reproduzir a referida informação, 
procedimento esse que desonerará o órgão 
ou entidade pública da obrigação de seu 
fornecimento direto, salvo se o requerente 
declarar não dispor de meios para realizar 
por si mesmo tais procedimentos. 

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento 
da informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão ou 
entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor 
necessário ao ressarcimento do custo dos 
serviços e dos materiais utilizados. 

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir 
os custos previstos no caput todo aquele 
cuja situação econômica não lhe permita 
fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou 
da família, declarada nos termos da Lei no 
7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação 
contida em documento cuja manipulação possa 
prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida 
a consulta de cópia, com certificação de que 
esta confere com o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade 
de obtenção de cópias, o interessado 
poderá solicitar que, a suas expensas e 
sob supervisão de servidor público, a 
reprodução seja feita por outro meio que 
não ponha em risco a conservação do 
documento original. 

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro 
teor de decisão de negativa de acesso, por 
certidão ou cópia. 

Seção II
Dos Recursos 

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a 
informações ou às razões da negativa do acesso, 
poderá o interessado interpor recurso contra a 
decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
sua ciência. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido 
à autoridade hierarquicamente superior 
à que exarou a decisão impugnada, que 
deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) 
dias. 

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos 
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, 
o requerente poderá recorrer à Controladoria-
Geral da União, que deliberará no prazo de 5 
(cinco) dias se: 

I – o acesso à informação não classificada 
como sigilosa for negado; 

II – a decisão de negativa de acesso 
à informação total ou parcialmente 
classificada como sigilosa não indicar 
a autoridade classificadora ou a 
hierarquicamente superior a quem 
possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação; 

III – os procedimentos de classificação de 
informação sigilosa estabelecidos nesta Lei 
não tiverem sido observados; e 

IV – estiverem sendo descumpridos prazos 
ou outros procedimentos previstos nesta 
Lei. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente 
poderá ser dirigido à Controladoria-
Geral da União depois de submetido à 
apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior àquela que 
exarou a decisão impugnada, que deliberará 
no prazo de 5 (cinco) dias. 
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§ 2º Verificada a procedência das razões 
do recurso, a Controladoria-Geral da União 
determinará ao órgão ou entidade que 
adote as providências necessárias para dar 
cumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3º Negado o acesso à informação pela 
Controladoria-Geral da União, poderá ser 
interposto recurso à Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, a que se refere 
o art. 35. 

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de 
desclassificação de informação protocolado em 
órgão da administração pública federal, poderá 
o requerente recorrer ao Ministro de Estado 
da área, sem prejuízo das competências da 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 
previstas no art. 35, e do disposto no art. 16. 

§ 1º O recurso previsto neste artigo 
somente poderá ser dirigido às autoridades 
mencionadas depois de submetido à 
apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior à autoridade 
que exarou a decisão impugnada e, no 
caso das Forças Armadas, ao respectivo 
Comando. 

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput 
que tenha como objeto a desclassificação de 
informação secreta ou ultrassecreta, caberá 
recurso à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações prevista no art. 35. 

Art. 18. Os procedimentos de revisão de 
decisões denegatórias proferidas no recurso 
previsto no art. 15 e de revisão de classificação 
de documentos sigilosos serão objeto de 
regulamentação própria dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Ministério Público, em seus 
respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, 
em qualquer caso, o direito de ser informado 
sobre o andamento de seu pedido. 

Art. 19. (VETADO). 

§ 1º (VETADO). 

§ 2º Os órgãos do Poder Judiciário e do 
Ministério Público informarão ao Conselho 

Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional 
do Ministério Público, respectivamente, as 
decisões que, em grau de recurso, negarem 
acesso a informações de interesse público. 

Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que 
couber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
ao procedimento de que trata este Capítulo. 

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à 
informação necessária à tutela judicial ou 
administrativa de direitos fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou 
documentos que versem sobre condutas 
que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos 
ou a mando de autoridades públicas não 
poderão ser objeto de restrição de acesso. 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as 
demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de 
justiça nem as hipóteses de segredo industrial 
decorrentes da exploração direta de atividade 
econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 
entidade privada que tenha qualquer vínculo 
com o poder público. 

Seção II
DA CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

QUANTO AO GRAU E PRAZOS DE 
SIGILO 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis 
à segurança da sociedade ou do Estado 
e, portanto, passíveis de classificação as 
informações cuja divulgação ou acesso irrestrito 
possam: 
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I – pôr em risco a defesa e a soberania 
nacionais ou a integridade do território 
nacional; 

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de 
negociações ou as relações internacionais 
do País, ou as que tenham sido fornecidas 
em caráter sigiloso por outros Estados e 
organismos internacionais; 

III – pôr em risco a vida, a segurança ou a 
saúde da população; 

IV – oferecer elevado risco à estabilidade 
financeira, econômica ou monetária do 
País; 

V – prejudicar ou causar risco a planos ou 
operações estratégicos das Forças Armadas; 

VI – prejudicar ou causar risco a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científico 
ou tecnológico, assim como a sistemas, 
bens, instalações ou áreas de interesse 
estratégico nacional; 

VII – pôr em risco a segurança de instituições 
ou de altas autoridades nacionais ou 
estrangeiras e seus familiares; ou 

VIII – comprometer atividades de 
inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas 
com a prevenção ou repressão de infrações. 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e 
entidades públicas, observado o seu teor e em 
razão de sua imprescindibilidade à segurança da 
sociedade ou do Estado, poderá ser classificada 
como ultrassecreta, secreta ou reservada. 

§ 1º Os prazos máximos de restrição 
de acesso à informação, conforme a 
classificação prevista no caput, vigoram 
a partir da data de sua produção e são os 
seguintes: 

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 

II – secreta: 15 (quinze) anos; e 

III – reservada: 5 (cinco) anos. 

§ 2º As informações que puderem colocar 
em risco a segurança do Presidente e Vice-
Presidente da República e respectivos 
cônjuges e filhos(as) serão classificadas 
como reservadas e ficarão sob sigilo até 
o término do mandato em exercício ou do 
último mandato, em caso de reeleição. 

§ 3º Alternativamente aos prazos previstos 
no § 1º, poderá ser estabelecida como 
termo final de restrição de acesso a 
ocorrência de determinado evento, desde 
que este ocorra antes do transcurso do 
prazo máximo de classificação. 

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação 
ou consumado o evento que defina o seu 
termo final, a informação tornar-se-á, 
automaticamente, de acesso público. 

§ 5º Para a classificação da informação 
em determinado grau de sigilo, deverá 
ser observado o interesse público da 
informação e utilizado o critério menos 
restritivo possível, considerados: 

I – a gravidade do risco ou dano à segurança 
da sociedade e do Estado; e 

II – o prazo máximo de restrição de acesso 
ou o evento que defina seu termo final. 

Seção III
DA PROTEÇÃO E DO CONTROLE DE 

INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a 
divulgação de informações sigilosas produzidas 
por seus órgãos e entidades, assegurando a sua 
proteção. 

§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento 
de informação classificada como sigilosa 
ficarão restritos a pessoas que tenham 
necessidade de conhecê-la e que sejam 
devidamente credenciadas na forma do 
regulamento, sem prejuízo das atribuições 
dos agentes públicos autorizados por lei. 
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§ 2º O acesso à informação classificada 
como sigilosa cria a obrigação para aquele 
que a obteve de resguardar o sigilo. 

§ 3º Regulamento disporá sobre 
procedimentos e medidas a serem 
adotados para o tratamento de informação 
sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, 
alteração indevida, acesso, transmissão e 
divulgação não autorizados. 

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as 
providências necessárias para que o pessoal a 
elas subordinado hierarquicamente conheça as 
normas e observe as medidas e procedimentos 
de segurança para tratamento de informações 
sigilosas. 

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade 
privada que, em razão de qualquer vínculo 
com o poder público, executar atividades de 
tratamento de informações sigilosas adotará 
as providências necessárias para que seus 
empregados, prepostos ou representantes 
observem as medidas e procedimentos de 
segurança das informações resultantes da 
aplicação desta Lei. 

Seção IV
DOS PROCEDIMENTOS DE 

CLASSIFICAÇÃO, RECLASSIFICAÇÃO E 
DESCLASSIFICAÇÃO 

Art. 27. A classificação do sigilo de informações 
no âmbito da administração pública federal é de 
competência: 

I – no grau de ultrassecreto, das seguintes 
autoridades: 

a) Presidente da República; 

b) Vice-Presidente da República; 

c) Ministros de Estado e autoridades com as 
mesmas prerrogativas; 

d) Comandantes da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica; e 

e) Chefes de Missões Diplomáticas e 
Consulares permanentes no exterior; 

II – no grau de secreto, das autoridades 
referidas no inciso I, dos titulares de 
autarquias, fundações ou empresas públicas 
e sociedades de economia mista; e 

III – no grau de reservado, das autoridades 
referidas nos incisos I e II e das que exerçam 
funções de direção, comando ou chefia, 
nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores, ou 
de hierarquia equivalente, de acordo com 
regulamentação específica de cada órgão 
ou entidade, observado o disposto nesta 
Lei. 

§ 1º A competência prevista nos incisos I 
e II, no que se refere à classificação como 
ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada 
pela autoridade responsável a agente 
público, inclusive em missão no exterior, 
vedada a subdelegação. 

§ 2º A classificação de informação no grau 
de sigilo ultrassecreto pelas autoridades 
previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso 
I deverá ser ratificada pelos respectivos 
Ministros de Estado, no prazo previsto em 
regulamento. 

§ 3º A autoridade ou outro agente 
público que classificar informação como 
ultrassecreta deverá encaminhar a decisão 
de que trata o art. 28 à Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, a que se refere 
o art. 35, no prazo previsto em regulamento. 

Art. 28. A classificação de informação em 
qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada 
em decisão que conterá, no mínimo, os 
seguintes elementos: 

I – assunto sobre o qual versa a informação; 

II – fundamento da classificação, observados 
os critérios estabelecidos no art. 24; 

III – indicação do prazo de sigilo, contado 
em anos, meses ou dias, ou do evento que 
defina o seu termo final, conforme limites 
previstos no art. 24; e 
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IV – identificação da autoridade que a 
classificou. 

Parágrafo único. A decisão referida no 
caput será mantida no mesmo grau de sigilo 
da informação classificada. 

Art. 29. A classificação das informações será 
reavaliada pela autoridade classificadora ou 
por autoridade hierarquicamente superior, 
mediante provocação ou de ofício, nos termos 
e prazos previstos em regulamento, com vistas 
à sua desclassificação ou à redução do prazo de 
sigilo, observado o disposto no art. 24. 

§ 1º O regulamento a que se refere o caput 
deverá considerar as peculiaridades das 
informações produzidas no exterior por 
autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º Na reavaliação a que se refere o caput, 
deverão ser examinadas a permanência dos 
motivos do sigilo e a possibilidade de danos 
decorrentes do acesso ou da divulgação da 
informação. 

§ 3º Na hipótese de redução do prazo 
de sigilo da informação, o novo prazo de 
restrição manterá como termo inicial a data 
da sua produção. 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão 
ou entidade publicará, anualmente, em sítio à 
disposição na internet e destinado à veiculação 
de dados e informações administrativas, nos 
termos de regulamento: 

I – rol das informações que tenham sido 
desclassificadas nos últimos 12 (doze) 
meses; 

II – rol de documentos classificados em 
cada grau de sigilo, com identificação para 
referência futura; 

III – relatório estatístico contendo a 
quantidade de pedidos de informação 
recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os 
solicitantes. 

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter 
exemplar da publicação prevista no caput 
para consulta pública em suas sedes. 

§ 2º Os órgãos e entidades manterão extrato 
com a lista de informações classificadas, 
acompanhadas da data, do grau de sigilo e 
dos fundamentos da classificação. 

Seção V
DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais 
deve ser feito de forma transparente e com 
respeito à intimidade, vida privada, honra e 
imagem das pessoas, bem como às liberdades e 
garantias individuais. 

§ 1º As informações pessoais, a que se 
refere este artigo, relativas à intimidade, 
vida privada, honra e imagem: 

I – terão seu acesso restrito, independente-
mente de classificação de sigilo e pelo prazo 
máximo de 100 (cem) anos a contar da sua 
data de produção, a agentes públicos legal-
mente autorizados e à pessoa a que elas se 
referirem; e 

II – poderão ter autorizada sua divulgação 
ou acesso por terceiros diante de previsão 
legal ou consentimento expresso da pessoa 
a que elas se referirem. 

§ 2º Aquele que obtiver acesso às 
informações de que trata este artigo será 
responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3º O consentimento referido no inciso II 
do § 1º não será exigido quando as informa-
ções forem necessárias: 

I – à prevenção e diagnóstico médico, quan-
do a pessoa estiver física ou legalmente 
incapaz, e para utilização única e exclusiva-
mente para o tratamento médico; 

II – à realização de estatísticas e pesquisas 
científicas de evidente interesse público 
ou geral, previstos em lei, sendo vedada 
a identificação da pessoa a que as 
informações se referirem; 
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III – ao cumprimento de ordem judicial; 

IV – à defesa de direitos humanos; ou 

V – à proteção do interesse público e geral 
preponderante. 

§ 4º A restrição de acesso à informação 
relativa à vida privada, honra e imagem 
de pessoa não poderá ser invocada com o 
intuito de prejudicar processo de apuração 
de irregularidades em que o titular das 
informações estiver envolvido, bem como 
em ações voltadas para a recuperação de 
fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º Regulamento disporá sobre os 
procedimentos para tratamento de 
informação pessoal. 

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que 
ensejam responsabilidade do agente público ou 
militar: 

I – recusar-se a fornecer informação 
requerida nos termos desta Lei, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou 
fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II – utilizar indevidamente, bem como 
subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, 
informação que se encontre sob sua guarda 
ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão do exercício das atribuições de cargo, 
emprego ou função pública; 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das 
solicitações de acesso à informação; 

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou 
acessar ou permitir acesso indevido à 
informação sigilosa ou informação pessoal; 

V – impor sigilo à informação para obter 
proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins 

de ocultação de ato ilegal cometido por si 
ou por outrem; 

VI – ocultar da revisão de autoridade 
superior competente informação sigilosa 
para beneficiar a si ou a outrem, ou em 
prejuízo de terceiros; e 

VII – destruir ou subtrair, por qualquer 
meio, documentos concernentes a possíveis 
violações de direitos humanos por parte de 
agentes do Estado. 

§ 1º Atendido o princípio do contraditório, 
da ampla defesa e do devido processo 
legal, as condutas descritas no caput serão 
consideradas: 

I – para fins dos regulamentos disciplinares 
das Forças Armadas, transgressões militares 
médias ou graves, segundo os critérios neles 
estabelecidos, desde que não tipificadas em 
lei como crime ou contravenção penal; ou 

II – para fins do disposto na Lei no 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, e suas alterações, 
infrações administrativas, que deverão 
ser apenadas, no mínimo, com suspensão, 
segundo os critérios nela estabelecidos. 

§ 2º Pelas condutas descritas no caput, 
poderá o militar ou agente público 
responder, também, por improbidade 
administrativa, conforme o disposto nas 
Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 
8.429, de 2 de junho de 1992. 

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que 
detiver informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o poder público e deixar 
de observar o disposto nesta Lei estará sujeita 
às seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

III – rescisão do vínculo com o poder 
público; 

IV – suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar 
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com a administração pública por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; e 

V – declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a administração pública, 
até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

§ 1º As sanções previstas nos incisos I, III e 
IV poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II, assegurado o direito de defesa 
do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º A reabilitação referida no inciso V será 
autorizada somente quando o interessado 
efetivar o ressarcimento ao órgão ou 
entidade dos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso IV. 

§ 3º A aplicação da sanção prevista no 
inciso V é de competência exclusiva da 
autoridade máxima do órgão ou entidade 
pública, facultada a defesa do interessado, 
no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vista. 

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas 
respondem diretamente pelos danos causados 
em decorrência da divulgação não autorizada 
ou utilização indevida de informações sigilosas 
ou informações pessoais, cabendo a apuração 
de responsabilidade funcional nos casos de dolo 
ou culpa, assegurado o respectivo direito de 
regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se à pessoa física ou entidade privada 
que, em virtude de vínculo de qualquer 
natureza com órgãos ou entidades, tenha 
acesso a informação sigilosa ou pessoal e a 
submeta a tratamento indevido. 

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 35. (VETADO). 

§ 1º É instituída a Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, que decidirá, 
no âmbito da administração pública federal, 
sobre o tratamento e a classificação de 
informações sigilosas e terá competência 
para: 

I – requisitar da autoridade que classificar 
informação como ultrassecreta e secreta 
esclarecimento ou conteúdo, parcial ou 
integral da informação; 

II – rever a classificação de informações 
ultrassecretas ou secretas, de ofício 
ou mediante provocação de pessoa 
interessada, observado o disposto no art. 7º 
e demais dispositivos desta Lei; e 

III – prorrogar o prazo de sigilo de 
informação classificada como ultrassecreta, 
sempre por prazo determinado, enquanto o 
seu acesso ou divulgação puder ocasionar 
ameaça externa à soberania nacional ou à 
integridade do território nacional ou grave 
risco às relações internacionais do País, 
observado o prazo previsto no § 1º do art. 
24. 

§ 2º O prazo referido no inciso III é limitado 
a uma única renovação. 

§ 3º A revisão de ofício a que se refere o 
inciso II do § 1º deverá ocorrer, no máximo, 
a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação 
prevista no art. 39, quando se tratar de 
documentos ultrassecretos ou secretos. 

§ 4º A não deliberação sobre a revisão 
pela Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações nos prazos previstos no § 3º 
implicará a desclassificação automática das 
informações. 

§ 5º Regulamento disporá sobre a 
composição, organização e funcionamento 
da Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, observado o mandato de 2 
(dois) anos para seus integrantes e demais 
disposições desta Lei. 
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Art. 36. O tratamento de informação 
sigilosa resultante de tratados, acordos ou 
atos internacionais atenderá às normas 
e recomendações constantes desses 
instrumentos. 

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência 
da República, o Núcleo de Segurança e 
Credenciamento (NSC), que tem por objetivos: 

I – promover e propor a regulamentação do 
credenciamento de segurança de pessoas 
físicas, empresas, órgãos e entidades para 
tratamento de informações sigilosas; e 

II – garantir a segurança de informações 
sigilosas, inclusive aquelas provenientes de 
países ou organizações internacionais com 
os quais a República Federativa do Brasil 
tenha firmado tratado, acordo, contrato 
ou qualquer outro ato internacional, sem 
prejuízo das atribuições do Ministério das 
Relações Exteriores e dos demais órgãos 
competentes. 

Parágrafo único. Regulamento disporá 
sobre a composição, organização e 
funcionamento do NSC. 

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 
9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação 
à informação de pessoa, física ou jurídica, 
constante de registro ou banco de dados 
de entidades governamentais ou de caráter 
público. 

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão 
proceder à reavaliação das informações 
classificadas como ultrassecretas e secretas 
no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do 
termo inicial de vigência desta Lei. 

§ 1º A restrição de acesso a informações, 
em razão da reavaliação prevista no caput, 
deverá observar os prazos e condições 
previstos nesta Lei. 

§ 2º No âmbito da administração pública 
federal, a reavaliação prevista no caput 
poderá ser revista, a qualquer tempo, 

pela Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, observados os termos desta 
Lei.

§ 3º Enquanto não transcorrido o prazo de 
reavaliação previsto no caput, será mantida 
a classificação da informação nos termos da 
legislação precedente. 

§ 4º As informações classificadas como 
secretas e ultrassecretas não reavaliadas no 
prazo previsto no caput serão consideradas, 
automaticamente, de acesso público. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada 
órgão ou entidade da administração pública 
federal direta e indireta designará autoridade 
que lhe seja diretamente subordinada para, 
no âmbito do respectivo órgão ou entidade, 
exercer as seguintes atribuições: 

I – assegurar o cumprimento das normas 
relativas ao acesso a informação, de forma 
eficiente e adequada aos objetivos desta 
Lei; 

II – monitorar a implementação do disposto 
nesta Lei e apresentar relatórios periódicos 
sobre o seu cumprimento; 

III – recomendar as medidas indispensáveis 
à implementação e ao aperfeiçoamento das 
normas e procedimentos necessários ao 
correto cumprimento do disposto nesta Lei; 
e 

IV – orientar as respectivas unidades no que 
se refere ao cumprimento do disposto nesta 
Lei e seus regulamentos. 

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará 
órgão da administração pública federal 
responsável: 

I – pela promoção de campanha de 
abrangência nacional de fomento à cultura 
da transparência na administração pública e 
conscientização do direito fundamental de 
acesso à informação; 



Receita Federal (Analista) – Administração Geral – Prof. Rafael Ravazolo

www.acasadoconcurseiro.com.br 1111

II – pelo treinamento de agentes públicos 
no que se refere ao desenvolvimento de 
práticas relacionadas à transparência na 
administração pública; 

III – pelo monitoramento da aplicação da lei 
no âmbito da administração pública federal, 
concentrando e consolidando a publicação 
de informações estatísticas relacionadas no 
art. 30; 

IV – pelo encaminhamento ao Congresso 
Nacional de relatório anual com 
informações atinentes à implementação 
desta Lei. 

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o 
disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

“Art. 116. ......................................
.............................

VI – levar as irregularidades 
de que tiver ciência em razão 
do cargo ao conhecimento da 
autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento 
desta, ao conhecimento de outra 
autoridade competente para 
apuração;

......................................................

...........................” (NR) 

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 
8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do 
seguinte art. 126-A: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor 
poderá ser responsabilizado civil, 
penal ou administrativamente 
por dar ciência à autoridade 
superior ou, quando houver 
suspeita de envolvimento desta, 
a outra autoridade competente 
para apuração de informação 
concernente à prática de crimes 
ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em 
decorrência do exercício de cargo, 
emprego ou função pública.” 

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, em legislação própria, 
obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta 
Lei, definir regras específicas, especialmente 
quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do 
Capítulo III. 

Art. 46. Revogam-se: 

I – a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e 

II – os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991. 

Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e 
oitenta) dias após a data de sua publicação.

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da 
Independência e 123º da República
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15.2 Questões

1. ESAF – 2014 – Receita Federal – Auditor Fiscal da Receita Federal

Em se tratando do acesso à informação no âmbito federal, é correto afirmar:

a) cabe recurso a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias e dirigido diretamente à 
Controladoria-Geral da União do indeferimento a pedido de acesso a informações 
classificadas como sigilosas contidas em Ministérios integrantes do Poder Executivo 
Federal.

b) são classificadas como ultrassecretas, cujo prazo de restrição de acesso à informação é de 
25 (vinte e cinco) anos, as informações que coloquem em risco a segurança do Presidente 
da República e respectivos cônjuge e filhos(as).

c) compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República rever a 
classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício, a cada 04 (quatro) anos, 
ou mediante provocação de pessoa interessada.

d) é assegurado, por lei, o sigilo da identificação do requerente que apresentar pedido de 
acesso a informações de interesse particular contidas nas Cortes de Contas.

e) mediante anuência do requerente é que a informação armazenada em formato digital será 
fornecida no referido formato.

2. ESAF – 2014 – Ministério do Turismo – Superior

A Lei n. 12.527, de 2011, assegura o direito fundamental de acesso à informação e deve ser 
executado em conformidade com os princípios básicos da administração pública. Assinale a 
opção correta.

a) Os órgãos devem observar a publicidade como preceito geral, inclusive para as informações 
consideradas sigilosas.

b) Os órgãos devem divulgar as informações de interesse público, mediante solicitações.
c) Cabe aos órgãos assegurar a gestão transparente da informação, coibindo o amplo acesso a 

ela.
d) O acesso a informações públicas será assegurado mediante a criação de serviço de 

informações ao cidadão, em local com condições apropriadas para atender e orientar o 
público quanto ao acesso a informações.

e) Os órgãos devem divulgar as informações relacionadas à pessoa natural identificada.

3. ESAF – 2013 – Ministério da Fazenda – Superior

Considerando as normas de acesso à informação contidas na Lei n. 12.527/2011, assinale a 
opção correta.

a) Considera-se tratamento de informação a que for submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado.

b) O próprio requerente pesquisará a informação de que necessite, ante os meios oferecidos 
pela entidade.

c) As informações podem ser classificadas como sigilosas, restritas e de segurança máxima, 
nos termos da lei.
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d) As informações pessoais relativas à intimidade terão seu acesso vedado pelo prazo máximo 
de 50 (cinquenta) anos.

e) A pessoa física que detiver informações em virtude de vínculo com o poder público e não 
observar o disposto na Lei n. 12.527/2011 estará sujeita à suspensão de seus direitos 
políticos pelo prazo de 02 (dois) anos.

4. ESAF – 2013 – DNIT – Analista Administrativo

A Lei n. 12.527/2011 garantiu ao cidadão o direito de obter informação acumulada pelo Poder 
Público. A mesma lei definiu, também, as restrições de acesso à informação. Assinale a opção 
que identifica informações restritas. 

a) Informação pertinente à administração do patrimônio público.
b) Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultados dos programas e 

projetos públicos.
c) Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades públicos.
d) Informação sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico de 

interesse estratégico nacional.
e) Informação sobre violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos.

5. ESAF – 2013 – STN – Analista de Finanças e Controle

A chamada Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) foi um marco 
nas relações entre cidadão e Estado. Ela estabelece que as informações de interesse coletivo 
ou geral deverão ser divulgadas de ofício pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, 
independentemente de solicitações. Sinteticamente, estabelece que o acesso à informação 
pública é a regra, e o sigilo, a exceção. Sobre esta lei, avalie os itens a seguir e assinale a opção 
incorreta.

a) São estabelecidos prazos para que sejam repassadas as informações ao solicitante. 
A resposta deve ser dada imediatamente, se estiver disponível, ou em até 20 dias, 
prorrogáveis por mais 10 dias.

b) Justificado o pedido, e identificado o requerente, o serviço de busca e fornecimento das 
informações é gratuito, salvo cópias de documentos.

c) Nos casos em que a informação estiver sob algum tipo de sigilo previsto em Lei, é direito do 
requerente obter o inteiro teor da negativa de acesso.

d) Quando a informação for parcialmente sigilosa, fica assegurado o acesso, por meio de 
certidão, extrato ou cópia, com a ocultação da parte sob sigilo.

e) Informações sob a guarda do Estado que dizem respeito à intimidade, honra e imagem das 
pessoas, por exemplo, não são públicas e só podem ser acessadas pelos próprios indivíduos 
e por terceiros, apenas em casos excepcionais previstos na Lei.

6. ESAF – 2012 – Receita Federal – Analista Tributário da Receita Federal 

Previsto no inciso XXXIII do artigo 50, no inciso II do §30 do artigo 37 e no §20 do artigo 216 da 
Constituição Federal, o direito ao acesso a informações públicas foi regulado pela Lei n. 12.527, 
de 18 de novembro de 2011. Quanto ao procedimento de pedido de acesso, é incorreto afirmar 
que:
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a) qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos 
e entidades referidos na Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

b) os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento 
de pedidos de acesso a informações por meio de seus sítios oficiais na internet.

c) sob pena de indeferimento do pedido, os motivos determinantes da solicitação de acesso 
às informações de interesse público devem ser apresentados pelo cidadão requerente.

d) quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente 
sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e 
condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente 
para sua apreciação.

e) o serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas hipóteses de 
reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos 
serviços e materiais utilizados.

7. ESAF – 2012 – MPOG – Analista Técnico de Políticas Sociais

O acesso à informação é objeto de lei e decreto e regulamentam, entre outros pontos, a 
informação pública e secreta. Considerando uma informação em poder dos órgãos e entidades 
públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade 
ou do Estado, a informação poderá ser classificada como ultra-secreta, secreta ou reservada e 
os respectivos prazos máximos de restrição de acesso são:

a) de 25 (vinte e cinco) anos para informação ultra-secreta; de 20 (vinte ) anos para informação 
secreta; de 5 (cinco) anos para informação reservada.

b) de 30 (trinta ) anos para informação ultra-secreta; de 15 (quinze ) anos para informação 
secreta; de 5 (cinco) anos para informação reservada.

c) de 25 (vinte e cinco) anos para informação ultra-secreta; de 15 (quinze ) anos para 
informação secreta; de 10 (dez) anos para informação reservada.

d) de 25 (vinte e cinco) anos para informação ultra-secreta; de 15 (quinze ) anos para 
informação secreta; de 5 (cinco) anos para informação reservada.

Gabarito: 1. E 2. D 3. B 4. D 5. B 6. C 7. D
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Direito Tributário

1. O TRIBUTO COMO RECEITA PÚBLICA

O Estado tem como objetivo o Bem Comum. Para que o Estado chegue a consecução deste 
desígnio, precisa obter recursos, o que é realizado seguindo dois regimes jurídicos diferenciados 
que dão origem a uma tradicional classificação das receitas públicas , conforme abaixo 
esquematizado:

2. FINALIDADES DOS TRIBUTOS

2.1 – FISCAL

Tem a finalidade de arrecadar.
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2.2 – EXTRAFISCAL

Tem a finalidade de intervir na economia ou em situações de relevância social.

Pela agilidade necessária para determinadas medidas interventivas (extrafiscais), é comum que 
a Constituição libere os tributos extrafiscais de algumas limitações ao poder de tributar.

Como exemplo, existem tributos que podem ter suas alíquotas alteradas por decreto, não 
dependendo da edição de lei formal.

Alíquotas alteradas pelo       ● IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II)

       Poder Executivo 
	  

● IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO (IE)

         ● IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

         ● IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF)

         ● IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE RURAL (ITR)    
CUIDADO!

1) O CTN diz que pode alterar as alíquotas ou as Bases de Cálculo. Na CF só se fala em 
alíquotas. Portanto a disposição do CTN que fala em Base de Cálculo é tida como revogada 
ou não recepcionada. 

2) Nem sempre o tributo extrafiscal é exceção a alguma ou algumas limitações ao poder de 
tributar. A título de exemplo, o ITR não é exceção a qualquer das limitações.

2.3 – PARAFISCAL

Na finalidade parafiscal não é o próprio Estado (pessoa jurídica de direito público) que arrecada 
e tem a disponibilidade do produto da arrecadação. O Estado delega a uma outra pessoa a 
capacidade tributária ativa (capacidade de cobrar o tributo) de cobrar para uma outra pessoa 
de direito público (CTN, art. 7º – a ser estudado em aula futura). O Estado cria o tributo (porque 
só quem pode criar o tributo é o Estado) e passa para outra pessoa a capacidade de arrecadar e 
a disponibilidade do produto da arrecadação.

● ATIVIDADES DE INTERESSE DO ESTADO

Exemplo:  Contribuições para as entidades que fiscalizam o exercício de profissões (salvo a 
OAB, segundo o STJ – o tema será detalhado em aula futura).

3. CONCEITO DE TRIBUTO

Apesar da existência de diversas definições doutrinárias de tributo, em provas de concurso 
púbico devemos adotar a definição constante do art. 3.º do Código Tributário Nacional nos 
seguintes termos:
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ARTIGO 3º

“Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada”. 

Para um completo entendimento do tema, tal definição deve ser analisada mediante o 
desdobramento de cada uma das características do tributo, conforme detalhado abaixo.

1 – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ... EM MOEDA OU CUJO VALOR NELA SE POSSA EXPRIMIR.

Redundância → Prestação Pecuniária → Prestação em Moeda

O Tributo tem que ser pago em dinheiro, não em serviços (in labore) ou bens (in natura).

Exceção: Dação em Pagamento de Bens Imóveis (CTN, art. 156).

2 – PRESTAÇÃO COMPULSÓRIA

O pagamento de tributo é obrigatório, não decorrendo da manifestação de vontade do devedor, 
ao contrário da maioria das obrigações entre particulares, reguladas pelo direito civil.

O caráter compulsório da obrigação tributária decorre de ela ser instituída em lei (terceira 
característica), uma vez que ninguém pode ser obrigado a nada salvo em virtude de lei (CF, art. 
5º, II).

3 – PRESTAÇÃO INSTITUÍDA EM LEI

Como toda obrigação, o dever de pagar tributo decorre da lei, mas ao contrário das obrigações 
civilistas, decorrestes indiretamente da lei, a obrigação tributária é diretamente decorrente da 
lei (é “ex lege”).

Esta regra não possui exceções (medidas provisórias não são exceções porque têm força de lei).

Regra → LEI ORDINÁRIA. 

Exceção → LEI COMPLEMENTAR (NESTES CASOS NÃO É PERMITIDA A EDIÇÃO DE MEDIDAS 
PROVISÓRIAS). 

4 – PRESTAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA SANÇÃO POR ATO ILÍCITO

Essa parte da definição traz a única diferença entre um tributo de uma multa;

A Multa é exatamente o que, por definição, o Tributo não pode ser: a sanção de um ato ilícito.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1122

IMPORTANTE: é possível a tributação de rendimentos oriundos de atividade ilícita, inclusive 
criminosa (princípio do “pecunia non olet” ou “dinheiro não cheira). Neste caso o tributo não 
está sendo cobrado como sanção pelo ato ilícito, mas em virtude da manifestação de riqueza 
consistente na obtenção de rendimentos.

5 – PRESTAÇÃO COBRADA MEDIANTE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA

Não há qualquer grau de discricionariedade (análise de conveniência e oportunidade) na 
cobrança de tributo por parte da autoridade administrativa competente.

O poder de lançar é um poder-dever e, se verificado o fato gerador do tributo, a cobrança 
(lançamento) deve ser obrigatoriamente realizada.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS TRIBUTOS

NATUREZA JURÍDICA DO TRIBUTO

Para se entender a classificação dos tributos em espécie, faz-se necessário o prévio 
entendimento de famosa classificação dos tributos quando ao fato gerador. No livro “Direito 
Tributário Esquematizado, a matéria é analisada da seguinte forma:

“Para classificar um tributo qualquer quanto ao fato gerador, deve-se perguntar se o Estado 
tem de realizar, para validar a cobrança, alguma atividade específica relativa ao sujeito passivo 
(devedor). Se a resposta for negativa, trata-se de um tributo não-vinculado; se for positiva, 
o tributo é vinculado (pois sua cobrança se vincula a uma atividade estatal especificamente 
voltada ao contribuinte).

Assim, todos os impostos são não-vinculados. Se alguém obtém rendimentos, passa a dever 
imposto de renda; se presta serviços, deve ISS; se é proprietário de veículo automotor, deve 
IPVA. Repare-se que, em nenhum desses casos, o Estado tem de realizar qualquer atividade 
referida ao contribuinte. Daí a assertiva, correta e muito comum em doutrina, de que o imposto 
é um tributo que não goza de referibilidade. Aliás, justamente pelo fato de ser um tributo não-
vinculado a qualquer atividade, deixa de ser argumento juridicamente relevante (apesar de 
politicamente sê-lo) afirmar que “não se deve pagar IPTU, caso as avenidas da cidade estejam 
esburacadas”. 

Note-se que o CTN, em seu art. 16, define imposto como sendo o tributo cuja obrigação tem 
por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 
ao contribuinte. Ora, pelo exposto, essa seria uma definição precisa de tributo não-vinculado. 
Portanto, o imposto é, por excelência, o tributo não-vinculado. Já as taxas e contribuições de 
melhoria são, claramente, tributos vinculados.”

Esquematicamente, a classificação pode ser enxergada da seguinte forma:
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Registre-se que em direito tributário, a palavra “vinculado” aparece com mais dois sentidos, 
além do ora estudado.

 • SEGUNDO SENTIDO DA PALAVRA VINCULADO:

O segundo sentido da palavra VINCULADO consta na definição de tributo, segundo a qual este 
é uma “cobrada mediante atividade administrativa plenamente VINCULADA. Neste sentido, a 
palavra demonstra que não há possibilidade de análise de conveniência e oportunidade para 
que a autoridade competente cobre o tributo. A atividade, portanto, não é discricionária.

 • TERCEIRO SENTIDO DA PALAVRA VINCULADO:

Por fim, o último sentido da palavra vinculado refere-se ao destino da arrecadação. Existem 
tributos (como as contribuições para a seguridade social) cuja arrecadação somente pode ser 
utilizada com determinadas despesas. Tais tributos possuem “arrecadação vinculada”. 

Há tributos, porém, cuja arrecadação não é vinculada a determinada despesa, podendo ser 
utilizada com quaisquer finalidades previstas no orçamento, como ocorre, via de regra, com os 
impostos (CF, art. 167, IV).

Voltando para o primeiro sentido da palavra vinculado, é correto afirmar que se adotada a 
corrente que divide os tributos em três espécies (como faz o art. 5º do Código), seria impossível 
confundir impostos, taxas e contribuições de melhoria, pois seus fatos geradores são bastante 
distintos. 

É por isso que o CTN, no art. 4º, estatui o FG como único critério para definir a natureza jurídica 
do tributo, sendo irrelevantes denominação, demais características formais e o destino da 
arrecadação.

Não obstante, o STF tem adotado a teoria da pentapartição das espécies tributárias.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS

1 – Impostos

1 – Fato gerador – manifestação de riqueza (ver definição do art. 16 do CTN);

2 – Base de cálculo – grandeza que quantifique a riqueza tributada;

3 – Competência para instituição – privativa;

4 – Previstos em listas exaustivas, salvo para a união que pode exercer as competências residual 
e extraordinária.

2 – Taxas

1 – Fato gerador – exercício do poder de polícia (taxa de polícia) ou prestação de determinados 
serviços (taxa de serviço)  (ver definição do art. 145, II da Constituição e detalhamento dos 
artigos 77 a 80 do CTN);

2 – Base de cálculo – grandeza que guarde correlação com o custo da atividade estatal, não 
podendo ser base de cálculo própria de imposto;

3 – Competência para instituição – comum;

4 – Não existem listas atributivas de competência, pois quem exercer a atividade estatal, é 
competente para instituir a respectiva taxa;

5 – Para a FCC, o pedágio é preço público e não taxa.

3 – Contribuições de Melhoria

1 – Fato gerador – valorização imobiliária decorrente de obra pública (ver art. 145, III da 
Constituição e artigos 81 e 82 do CTN);

2 – Base de cálculo – acréscimo de valor ao imóvel beneficiado;
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3 – Competência para instituição – comum;

4 – Não existem listas atributivas de competência, pois quem realizar a obra, no âmbito de suas 
respectivas atribuições pode, legitimamente instituir a CM.

4 – Empréstimos compulsórios

1 – Se adotada a teoria da tripartição, seria um imposto, com a peculiaridade de ser restituível

2 – Na teoria da Pentapartição – É ESPÉCIE TRIBUTÁRIA DIFERENCIADA, regida pelo  art. 148 da 
CF.

3 – Fatos geradores e bases de cálculo devem ser definidos na lei complementar instituidora.

4 – Só podem ser instituídos pela União – Competência exclusiva e indelegável.

5 – A instituição apesar de sempre depender de situações de relevância e urgência, somente 
pode ser feita por lei complementar – não cabe Medida Provisória.

6 – Hipóteses de instituição:

GUERRA EXTERNA OU CALAMIDADE PÚBLICA → Por ter maior urgência, nestas hipóteses 
o Empréstimo Compulsório pode ser cobrado de imediato, sem obediência a regra da 
anterioridade. Não precisa esperar o exercício seguinte nem o prazo de 90 dias.

INVESTIMENTO URGENTE E RELEVANTE → O Empréstimo Compulsório para investimento 
urgente e relevante interesse nacional obedece à anterioridade anual e à nonagesimal 
(noventena). 

Obs. O CTN prevê uma terceira hipótese de Empréstimo Compulsório (para redução temporária 
do poder aquisitivo) que não foi recepcionado pela CF/88. 

Cuidado para não confundir:

Não existe Imposto Extraordinário para Calamidade Pública.

A RESTITUIÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO deve ser feita na mesma espécie em que o 
tributo foi cobrado, ou seja, em dinheiro.
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5 – Contribuições Especiais

1 – Se adotada a teoria da tripartição, seria um imposto, com a peculiaridade de possuir 
arrecadação vinculada a determinadas despesas

2 – Na teoria da Pentapartição – É ESPÉCIE TRIBUTÁRIA DIFERENCIADA, regida pelos  arts. 149 
e 149-A da CF.

3 – Fatos geradores e bases de cálculo devem ser definidos na lei complementar instituidora.

4 –  Subdivisão: 

     SEGURIDADE SOCIAL

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  RESIDUAIS

    

	  

 GERAIS

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

CONTRIBUIÇÕES CORPORATIVAS 

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

5 – Só podem ser instituídos pela União – Competência exclusiva e indelegável EXCEÇÃO: 
Contribuições Previdenciárias dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais. Este é o único 
caso em que Estados, DF e Municípios podem criar contribuições. (Art. 149 §1º)

Atenção: As alíquotas das contribuições previdenciárias estaduais e municipais não podem ser 
inferiores à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

5.1 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

I – SEGURIDADE SOCIAL

Saúde, Previdência e Assistência.

Sempre que uma contribuição é criada para financiar um ou mais desses três subsistemas, tem-
se contribuição para financiamento da seguridade social.

 • SÓ OBEDECEM À NOVENTENA

 • NÃO OBEDECE A ANTERIORIDADE

II – RESIDUAIS

Criadas com base na competência prevista no art. 195, § 4º da CF/88.

Requisitos: LC, não-cumulatividade e FG/BC diferentes dos já utilizados pelas contribuições 
para a seguridade social já previstas pela CF/88.
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III – OUTRAS

Contribuições sociais com arrecadação vinculada a atuações da União em área social não 
integrante da seguridade social (ex. salário educação).

 • OBEDECE A NOVENTENA

 • OBEDECE A ANTERIORIDADE

5.2 – CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE

Intervenção no sentido de FOMENTAR determinado setor ou atividade pela destinação da 
arrecadação da contribuição.

ARRECADAÇÃO DIVIDIDA DA CIDE COMBUSTÍVEL. A CIDE Combustível é o único tributo (com 
exceção dos impostos) que tem a sua arrecadação dividida entre os entes.

5.3 – CONTRIBUIÇÕES CORPORATIVAS

São contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas (corporações).

Exemplo: contribuição sindical

5.4 – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA

Criada para driblar a jurisprudência do STF, cristalizada na Súmula 670, segundo a qual o serviço 
de iluminação pública não pode ser custeada mediante taxa.

A COSIP, segundo o STF é tributo “sui generis”, não constituindo taxa.

LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR

A maioria das limitações constitucionais ao poder de tributar configuram cláusulas pétreas. 
Algumas por protegerem garantias individuais (ex. anterioridade do art. 150, III, “b”), outras 
por protegerem o pacto federativo (ex. imunidade recíproca do art. ’50, VI, a).

Tais cláusulas não podem ser retiradas da CF nem pode ser postas em deliberação emendas 
constitucionais que tendam a diminuir seu alcance. Não obstante, são admitidas emendas que 
as reforcem, as ampliem (ex. extensão da  noventena pela EC 42/2003)

As limitações constantes nos artigos 150 a 152 da CF/88 são as mais importantes, mas não são 
as únicas. O próprio artigo 150 anuncia que as garantias que enumera são asseguradas “sem 
prejuízo de outras”.
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As regras que passaremos a enumerar são tão importantes que a maioria dos tributarista as 
trata como verdadeiros princípios tributários. Será esta a terminologia adotada neste resumo.

1 – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (CF, art. 150, II)

UM TRIBUTO NÃO PODE SER EXIGIDO NEM MAJORADO SEM LEI QUE ESTABELEÇA.

→ Para a criação de tributos, além da possibilidade de utilização de Medida Provisória, também 
é possível o uso de Lei Delegada, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 68 
da Constituição Federal para este tipo de norma.

→ Não é possível, contudo, a chamada delegação legislativa em branco, tendo em vista ser 
excepcional a delegação de funções típicas entre os Poderes do Estado.

2 – PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, art. 150, II)

Conforme previsto no art. 150, II da Constituição Federal, é vedado aos entes tributantes 
instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, 
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

Não se pode exigir que contribuintes que tenham renda equivalente a um salário mínimo sejam 
tributados da mesma forma que as pessoas com rendimentos de dezenas de milhares de reais. 
Tratamento igual para quem está em situação econômica e financeira totalmente diferente 
geraria uma extrema injustiça ao retirar dos mais pobres valores utilizados para subsistência e 
daqueles mais ricos valores praticamente irrelevantes.

As deduções da base de cálculo do imposto de renda (valores gastos com dependentes, 
educação, saúde, previdência pública e privada etc) também serve para atender ao princípio 
da isonomia, pois acabam por tratar diferentemente pessoas que apesar de terem rendimentos 
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iguais, tem uma capacidade contributiva bastante diversa em virtude das despesas a que estão 
sujeitas.

É seguindo este raciocínio que o art. 145, § 1º da CF/88 estabelece que sempre que possível, 
os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 
contribuinte.

Registre-se que apesar de o STF já haver afirmado que o princípio da capacidade contributiva 
pode ser aplicado a outras espécies tributárias, a FCC (e somente ela) tem considerado corretas 
questões de concurso que afirmam que apenas o impostos a ele se sujeitam.

3 – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA E SEUS SUBPRINCÍPIOS 
(IRRETROATIVIDADE, ANTERIORIDADE E NOVENTENA)

Decorre de um princípio ainda maior: Princípio da Segurança Jurídica.

Tem como objetivo evitar que um repentino aumento de carga tributária atinja imediatamente  
(ou, pior, retroativamente) o contribuinte. 

ATENÇÃO:
IRRETROATIVIDADE → É regra de vigência.

ANTERIORIDADE → não é regra de vigência. É regra de eficácia, de produção de 
efeitos. A lei pode entrar em vigor de imediato, desde que a produção de efeitos 
financeiros (cobrança) somente ocorra no exercício seguinte.

ANTERIORIDADE E NOVENTENA → Somente são aplicáveis nas mudanças que 
impliquem aumento de carga tributária.
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EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

(*)- ICMS COMBUSTÍVEIS E CIDE COMBUSTÍVEIS – exceções parciais visto que tais tributos 
somente são exceções à anterioridade no caso de redução (aqui não há qualquer novidade, 
pois nenhum caso de redução de tributo se sujeita à anterioridade ou noventena) ou 
restabelecimento

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA

CUIDADO!
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4 – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CF, art. 150, IV)

Também poderia ser chamado de PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DA CARGA TRIBUTÁRIA 
A idéia do legislador é impedir que o Estado exagere na cobrança de um tributo de forma 
a  desestimular a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão 
(garantias constitucionais).

Não há como definir matematicamente a partir de que momento estará havendo p confisco. A 
noção de confisco varia no tempo e no espaço e, no caso brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal 
que vai definir em caráter definitivo e caso a caso a existência ou não de efeito confiscatório de 
um tributo ou de um conjunto de tributos criados pelo mesmo ente gravando a mesma riqueza.

MULTAS:

A jurisprudência evoluiu no sentido de estender o Princípio do Não Confisco às multas. O STF 
tem entendido assim. Mas a CF só fala em Tributos, e multa não é tributo.

5 – PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRÁFEGO (CF, art. 150, V)

Não se pode estabelecer limitações tributárias à livre circulação de pessoas ou bens pelo País.

PEDÁGIO → pode ser cobrado pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.

O STF entende que o Pedágio é um tributo da espécie TAXA quando ele é instituído por lei e 
COBRADO PELO ESTADO, pela conservação de vias que ele mesmo faz.

Quando é COBRADO POR PARTICULAR,  o Pedágio não é tributo, é PREÇO PÚBLICO.

IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS

O Tributo pode não ser cobrado porque alguma norma impede a cobrança → esta norma As 
imunidades que iremos estudar agora (CF, art. 150, VI) somente se aplicam para impostos, e 
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não para todos os tributos. Mas existem em outros pontos do texto constitucional imunidades 
para outras espécies tributárias.

Ex: Art. 195 §7º → Imunidade de Contribuição

Art. 5º XXXIV → Imunidade de Taxa

6 – IMUNIDADES A IMPOSTOS

6.1 – IMUNIDADE RECÍPROCA(CF, art. 150, VI, a)

Baseada no PRINCÍPIO FEDERATIVO. Seria muito arriscado permitir que os entes federados 
cobrassem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros porque poderia 
restar prejudicada a autonomia dos próprios entes.

A imunidade prevista no artigo 150, VI, “a” somente abrange os entes políticos (União, 
Estados, DF e Municípios). Mas o § 2º do mesmo artigo constitucional, estende a imunidade 
para Autarquias e Fundações públicas desde que os respectivos patrimônios rendas e serviços 
estejam vinculados às  finalidades essenciais das entidades ou a outras delas decorrentes (a 
restrição não se aplica aos entes políticos!) .

ATENÇÃO: SEGUNDO O STF, AS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA 
QUE PRESTEM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO ESTADO 
SÃO IMUNES.

6.2 – IMUNIDADE RELIGIOSA

Esta imunidade sobre templos de qualquer natureza está ligada à garantia de Liberdade de 
Culto e, desta forma protege não apenas o prédio (templo), mas a própria entidade religiosa. 
Se a entidade é imune, não irá pagar nenhum imposto sobre patrimônio renda ou serviços, 
desde que vinculados a suas finalidades essenciais (atenção: aqui não existe o “ou a outras 
delas decorrentes”).

6.3 – IMUNIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS E SUAS FUNDAÇÕES, 
SINDICATOS DE TRABALHADORES E INSTITUIÇÕE DE EDUCAÇÃO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS  
ATENÇÃO:

1. A imunidade é para o SINDICATO DOS TRABALHADORES. O Sindicato dos Empregadores 
não é imune.
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2. Para serem imunes as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos 
devem atender aos requisitos estabelecidos em lei complementar (os requisitos, hoje, 
estão no art. 14 do Código Tributário Nacional).

6.4 – IMUNIDADE CULTURAL

Para que a manifestação do pensamento seja livre, as pessoas devem ter acesso mais barato a 
informação.

Apesar de a imunidade ser doutrinariamente denominada de cultural, não cabe ao intérprete 
analisar a qualidade cultural de uma publicação. Se é livro, é jornal ou é periódico, é imune. 
Assim, até a “revistinha pornográfica” é beneficiada pela proteção constitucional.

DOS INSUMOS UTILIZADOS PARA PRODUZIR UM LIVRO,  JORNAL OU PERIÓDICO, SÓ O PAPEL 
É IMUNE.

Máquinas, as tintas colas... → não são imunes. O máximo que o STF considerou imune foram os 
filmes e papeis fotográficos, por assemelhados a papel.

A IMUNIDADE DO LIVRO É OBJETIVA

A imunidade é apenas do livro, e não da livraria ou do autor do livro. Estes pagam imposto de 
renda com relação à venda do livro e aos direitos autorais.

6.5 – IMUNIDADE DA MÚSICA NACIONAL

Para melhor compreensão da alínea “e” do inciso VI, do art. 150 da Constituição Federal, 
convém desmembra-la em tópicos. Assim, é vedado aos entes federados instituir impostos 
sobre:

– Fonogramas e videofonogramas musicais;

O art. 5º, IX da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), conceitua fonograma como “toda fixação 
de sons de uma execução ou interpretação ou de outros sons, ou de uma representação de sons 
que não seja uma fixação incluída em uma obra audiovisual. Assim, de maneira simplificada 
pode-se considerar como “fonograma musical” o arquivo contendo música.

Apesar da inexistência de definição legal, podemos considerar como “videofonograma musical, 
o arquivo contendo música e vídeo”.

Em ambos os casos, para a caracterização do arquivo como fonograma ou videofonograma 
musical não se tem como relevante a sua apresentação em suporte material (CD, DVD, Blu-ray, 
cassete, vinil) ou sua disponibilidade e circulação mediante transferência eletrônica de dados, 
como os comercializados pela App Store, Google Play e assemelhados).

– Produzidos no Brasil;

A exigência de produção no Brasil é de caráter absoluto, não comportando, nos termos 
constitucionais, qualquer flexibilização ou alternativa, diferentemente do que ocorre quanto à 
composição ou interpretação, conforme será visto a seguir. Em termos menos congestionados, 
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para gozar da imunidade, o fonograma ou videofonograma deve ser necessariamente produzido 
no Brasil, sem qualquer exceção.

– Contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral 
interpretadas por artistas brasileiros;

Esta exigência descaracteriza o caráter puramente objetivo que a imunidade poderia ter. É 
que para imunizar determinadas coisas (fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil), exigiram-se certas características das pessoas a elas vinculadas (“nacionalidade 
brasileira” para o intérprete ou para o autor). Assim, por possuir requisitos objetivos e 
subjetivos, a imunidade pode ser classificada  como mista.

Para cumprir a exigência ora estudada (requisito subjetivo), basta que o compositor ou 
o intérprete seja brasileiro. Desta forma, se produzidos no Brasil, seriam protegidos pela 
imunidade hipotéticos fonogramas contendo: a) o intérprete brasileiro Roberto Carlos 
cantando “New York, New York” (composta pelos norte-americanos John Kander e Fred Ebb) e 
b) o Irlandês Bono Vox cantando  “Vodka ou Água de Coco” (composta pelo brasileiro Naldo). 
Em qualquer das situações, o elemento de conexão nacional estará presente, garantindo a 
aplicação da regra imunizante.

– Bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham;

Essa importante regra destina-se a evitar que se instaure a respeito da imunidade da música 
nacional discussão semelhante àquela existente quanto à imunidade dos livros, jornais e 
periódicos (cultural). Lá o insumo “papel destinado à impressão” é imunizado em virtude de 
disposição expressa, mas as mídias em que são gravados em meio magnético ou óptico os livros 
eletrônicos, têm sido indevidamente tratadas como insumos não imunizados, sendo grande a 
discussão sobre a imunidade do próprio livro gravado na mídia (ver tópico anterior).

No que concerne à imunidade da música nacional, a discussão não encontra eco, de forma 
que todos os suportes materiais (vinil, cassete, CD, DVD, Blu-ray) e arquivos digitais (vendidos 
por App Store, Google Play e similares) contendo fonogramas e videofonogramas imunes são 
também protegidos pela benesse constitucional.

– Salvo na replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.

A ressalva final do dispositivo foi inserida na tentativa de arrefecer a insatisfação do Estado 
do Amazonas com o fato de que a imunidade aplicada nacionalmente retiraria a exclusividade 
do benefício existente na Zona Franca de Manaus. Realmente as indústrias responsáveis pela 
replicação das mídias digitais somente mantém suas sedes em Manaus, e não em locais mais 
próximos dos maiores centros consumidores, em virtude dos benefícios fiscais exclusivos da 
Zona Franca. A existência de beneficio de caráter nacional com extensão semelhante poderia, 
portanto, resultar em  perda de postos de trabalhos na Zona Franca. 

Para minorar o problema, foi inserida no texto da nova alínea a ressalva hora estudada. Há de se 
registrar, contudo, que o Estado do Amazonas reclama que somente foi excluída da imunidade 
a replicação industrial, mas não a distribuição das mídias digitais, de forma que o Estado ainda 
corre sérios riscos de perda de postos de trabalho.

Perceba-se que a ressalva ora estudada não se aplica ao vinil, que não é mídia óptica, de forma 
que sua replicação industrial é abrangida pela imunidade. Sobre este aspecto, relembramos 
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que o Brasil sedia a única fábrica da América Latina que produz a mídia, a Polysom, em Belford 
Roxo/RJ. 

7 – PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, § 5º)

Os impostos sobre mercadorias e serviços (ICMS e ISS) são indiretos (têm seus encargos 
transferidos para o consumidor) e tendem a ficar escondidos dos consumidores. Para que a 
população tenha um maior conhecimento acerca da carga tributária a que está submetida o 
legislador constituinte previu a estipulação de medidas legais neste sentido. Nessa linha, dispõe 
o art. 150, § 5º da CF/88:

CF, art. 150, § 5º – “A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.”

8 – LIMITAÇÃO DO PODER DOS ESTADOS PARA CONCEDER ISENÇÕES E 
DEMAIS BENEFÍCIOS FISCAIS (CF, ART. 150 §6º)

Se o patrimônio é público somente pela manifestação de vontade dos representantes do povo 
(lei) é que podem ser estabelecidos benefícios fiscais (subsídio, isenção, redução de base de 
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão). Assim, estabelece o art. 150, § 
6º da CF/88:

CF, art. 150, § 6.º “Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá 
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2º, XII, g.”

Atenção para o final do dispositivo que aponta para ressalve específica relativa ao ICMS:

→ Outra regra a ser obedecida → Para ser concedido um benefício fiscal os Estados têm que 
obter uma Autorização do CONFAZ, além da posterior edição de decreto pelo Governador do 
Estado.
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9 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (ART. 150 §7º)

Ocorre em cadeias de produção e circulação caracterizadas pela CAPILARIDADE.

CF, art. 150, § 7º “A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição 
de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer 
posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se 
realize o fato gerador presumido”.

10 – PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA (CF, ART. 151, I) 

Art. 151. É vedado à União:

I – instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento 
de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

A União não pode constituir tributo que não seja uniforme em todo território nacional, podendo 
conceder incentivos fiscais, com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais. 

11 – UNIFORMIDADE NA TRIBUTAÇÃO DA RENDA (CF, ART. 151, II) 

(...)    

II – tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em 
níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

O objetivo é evitar que a União concorra deslealmente no mercado de títulos públicos, 
tributando de maneira mais suave os seus títulos. Também proíbe que a União tribute os 
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rendimentos dos servidores públicos estaduais e/ou municipais com níveis mais elevados do 
que tributa os rendimentos dos seus próprios servidores.

12 – VEDAÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ISENÇÕES HETERÔNOMAS (CF, ART. 151, III)

Art. 151. É vedado à União:

(...)    

III – instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios.

 

13 – PRINCÍPIO DA NÃO DISCRIMINAÇÃO (CF, ART. 152) – APLICÁVEL 
SOMENTE AOS ESTADOS, AO DF E AOS MUNICÍPIOS

ATENÇÃO: A UNIÃO NÃO ESTÁ PROIBIDA DE FAZER O QUE O DISPOSITIVO PROÍBE ESTADOS, DF 
E MUNICÍPIOS DE FAZEREM!

Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Pernambuco não pode tratar um bem diferentemente por que veio da Bahia ou de Alagoas → 
isso colocaria em risco a federação. Também não pode tratar diferente um bem só porque é 
importado (porque veio do exterior).
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LIVRO 02

1 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

1.1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

O art. 96 do CTN inaugura o Livro Segundo do Código, cujo título é “NORMAS GERAIS DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO”. Registre-se que nos pontos em que o CTN trata de normas gerais do 
Direito Tributário, essas normas têm força de Lei Complementar. (ver Art. 146, III da CF).

ARTIGO 96

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

O dispositivo efine legislação tributária de uma maneira exemplificativa. Como a redação é de 
1966, não são citados atos hoje integrantes da legislação tributária brasileira, como as medidas 
provisórias, as resoluções do Senado Federal, os decretos legislativos.

No final das contas, se o ato é normativo (goza de generalidade e abstração) e versa sobre 
Direito Tributário, ele integra a legislação tributária.

CUIDADO!

Não misturar a classificação constante do CTN com a tradicional divisão utilizada pelos 
constitucionalistas:
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Matérias submetidas à reserva legal (perceba-se que estão arroladas mais matérias que as 
constantes do art. 150, I da Constituição Federal).

ARTIGO 97

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos, ou a sua extinção;

II – a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 
65;

III – a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no 
inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV – a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 
21, 26, 39, 57 e 65;

V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou 
para outras infrações nela definidas;

VI – as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou 
redução de penalidades.

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em 
torná-lo mais oneroso.

§ 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a 
atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.

CUIDADO: 

1) Além da atualização do valor monetário da base de cálculo, também não está submetida à 
legalidade a alteração do prazo para pagamento do tributo. Ambas as providências podem 
ser adotadas, por exemplo, por meio de decreto.

2) É possível a utilização de medidas provisórias ou leis delegadas nas matérias passíveis de 
regulação por lei ordinária, desde que respeitado o regramento constitucional daquelas 
espécies normativas.
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ARTIGO 98

Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária 
interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.

A) QUANTO À LEGISLAÇÃO ANTERIOR

SEGUNDO O CTN – O tratado revoga lei anterior.

DOUTRINA – O tratado deve ser considerado “lei específica”.

A) QUANTO À LEGISLAÇÃO POSTERIOR

SEGUNDO O CTN – As leis posteriores ao tratado tem que observá-lo. Consequentemente, a lei 
não poderia revogar o tratado. O tratado seria irrevogável.

Tal teoria é defendida por boa parte dos internacionalistas, entretanto parece agredir ao 
Princípio Democrático, por impedir que os representantes do povo alterem as regras de 
convivência em sociedade.

JURISPRUDÊNCIA DO STF – Tratado tem força de lei ordinária, podendo ser revogado 
internamente pr ato de igual hierarquia (inclusive medida provisória). 

Relembre-se que os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos (requisito 
material) e que forem aprovados seguindo o ritual previsto no § 3º do art. 5º da CF/88 (requisito 
formal), terão status constitucional (Bloco Constitucional). Entretanto,o requisito material é de 
difícil verificação em matéria tributária, de forma que neste ramo de direito a regra é que os 
tratados internacionais continuem a possuir hierarquia legal.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ – O tratado-contrato, ao contrário do tratado-lei, não pode ser 
revogado por lei posterior (mas já houve decisões em sentido contrário)

ARTIGO 99

Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam 
expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

Decretos do chefe do Poder Executivo podem ser regulamentares (CF, art. 84, IV) ou autônomos 
(nas estritas matérias previstas no art. 84, VI da CF/88).



 Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Ricardo Alexandre

www.acasadoconcurseiro.com.br 1141

Em matéria tributária somente existem decretos regulamentares, ressalvada a possibilidade 
de um decreto autônomo disciplinar o funcionamento das repartições fiscais, desde que não 
implique aumento de despesa (CF, art. 84, VI, “a”).

Por ser regulamentar, ressalvada a hipótese aventada acima, o conteúdo do decreto se restringe 
ao conteúdo da lei em função da qual tenha sido elaborado.

ARTIGO 100

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 
decretos:

I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;

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

III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;

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

Os atos normativos que  possuem hierarquia inferior à dos decretos expedidos pelo Chefe do 
Poder Executivo são classificados como normas complementares.

NORMAS COMPLEMENTARES 

Atos normativos administrativos – atos gerais e abstratos expedidos pelas autoridades 
administrativas (exceto os decretos do Chefe do Executivo, enquadrados como atos normativos 
“principais”.

Decisões dos órgãos de jurisdição administrativa –  somente quando a lei der eficácia normativa 
a tais decisões. Se não for o caso, o ato é concreto e individual, não integrando a legislação 
tributária.

Práticas administrativas – denota a possibilidade de aplicação dos costumes em matéria 
tributária.

Convênios firmados entre os entes federados – normalmente utilizados para uniformizar 
procedimentos e combater sonegação.

Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de 
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo 
do tributo.

As pessoas que eventualmente deixarem de pagar tributo seguindo a orientação de uma 
norma complementar que depois se verificou ilegal, não podem ser obrigadas a pagar qualquer 
acréscimo (juros, multas ou correção), devendo recolher apenas o valor correspondente ao 
tributo.
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1.2 – VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

ARTIGO 101

Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária rege-se pelas disposições legais 
aplicáveis às normas jurídicas em geral, ressalvado o previsto neste Capítulo.

As regras da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) são aplicáveis também ao Direito Tributário, 
com as exceções previstas no Código Tributário Nacional (princípio da especialidade)

ARTIGO 102

Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios vigora, no País, fora 
dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de 
que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União.

PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE

A norma deve ter vigência no território do ente federado que a expediu. 

Exceções (hipóteses de EXTRATERRITORIALIDADE):

1 – Convênio entre os entes.

2 – Hipóteses previstas em normas gerais expedidas pela União (necessariamente mediante lei 
complementar, tendo em vista o art. 146, III, da CF/88).

ARTIGO 103

Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:

I – os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da sua publicação;

II – as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a seus efeitos normativos, 30 
(trinta) dias após a data da sua publicação;

III – os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data neles prevista.

As normas do art. 103 do CTN, são regras especiais de vigência no tempo que excluem a 
aplicação da regra geral prevista na Lei de Introdução ao Código Civil.

ARTIGO 104

Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua 
publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

I – que instituem ou majoram tais impostos;

II – que definem novas hipóteses de incidência;

III – que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao 
contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.
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A isenção, segundo o CTN e a doutrina seguida pelo STF, impede o lançamento e, por 
consequência o nascimento do crédito tributário.

E se a lei que concedesse isenção for revogada? Pode ser cobrado o tributo a partir do dia 
seguinte ou tem que esperar até o exercício seguinte?

SEGUNDO O CTN (NO CASO DE IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO OU RENDA) E A MAIORIA DA 
DOUTRINA, A cobrança somente pode ser feita a partir do primeiro dia do exercício seguinte.

SEGUNDO O STF (POSIÇÃO ADOTADA ANTERIORMENTE À CF/88, MAS AINDA COBRADA 
EM PROVA DE CONCURSO), O tributo pode ser cobrado imediatamente no que concerne aos 
novos fatos geradores, porque, mesmo antes da revogação da isenção, já ocorria a incidência 
tributária, fazendo surgir a obrigação tributária. A lei isentiva apenas dispensava o pagamento. 
Assim, quando se revoga a nora concessiva de isenção, passa-se a cobrar o que já era devido. A 
situação não equivale à criação ou majoração de tributo existente, não se sujeitando, portanto, 
ao princípio da anterioridade.

Atenção ao caso da isenção por prazo certo e dependente de cumprimento de requisitos 
(denominada “onerosa” pela doutrina). Nestes casos, a lei que instituiu a isenção pode ser 
revogada, mas a isenção de quem cumpriu os requisitos é irrevogável e o beneficiário goza do 
favor fiscal até o final do prazo previsto na lei originária (CTN, art. 178). 

ARTIGO 105

Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos 
pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos 
termos do artigo 116.

Para entender a dicotomia fatos pendentes e fatos futuros, faz-se necessária a análise da 
classificação dos fatos geradores como instantâneos e periódicos.

FATOS GERADORES INSTANTÂNEOS – são instantâneos aqueles fatos geradores que ocorrem 
num momento preciso da linha do tempo, dando ensejo ao surgimento, em cada caso de 
ocorrência, de uma nova obrigação tributária, como é o caso do imposto de importação, cujo 
fato gerador se verifica a cada entrada de mercadoria estrangeira no território nacional.

FATOS GERADORES PERIÓDICOS – são periódicos os fatos geradores que se prolongam no 
tempo, sendo considerados ocorridos nos instantes legalmente determinados, gerando, a cada 
período concluído, uma nova obrigação tributária, como é o caso do IPVA, cujo fato gerador 
ocorre anualmente, no dia 1º de janeiro.
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FATOS GERADORES FUTUROS → ainda não iniciados ou não concluídos.

FATOS GERADORES PENDENTES → a lei nova também se aplica aos fatos geradores pendentes, 
que são aqueles já iniciados mas ainda não completos. Somente os fatos geradores periódicos 
podem ser considerados momentaneamente pendentes, pois os fatos geradores instantâneos 
ou já ocorreram (sendo, portanto, pretéritos) ou ainda não ocorreram (sendo, por conseguinte, 
futuros).

ARTIGO 106

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que 
não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua 
prática.

DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO → são normas de Direito Penal que tipificam como crimes 
determinadas infrações contra a ordem tributária.

DIREITO TRIBUTÁRIO PENAL → são normas de Direito Tributário que estipulam sanções não-
criminais às infrações tributárias.

Em Direito Penal a lei mais benéfica pode retroagir, em Direito Tributário essa regra não existe, 
salvo em se tratando de normas que definem infrações (Direito Tributário Penal), pois se estas 
forem melhores para os infratores retroagirão para beneficiá-los.

Em Direito Penal o Princípio da Retroatividade da lei mais benéfica aplica-se inclusive aos casos 
já protegidos pelo manto da coisa julgada. 

Em Direito Tributário Penal não há retroatividade quando o ato está definitivamente julgado.

ARTIGO 107

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.

ARTIGO 108

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação 
tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:

I – a analogia;

II – os princípios gerais de direito tributário;

III – os princípios gerais de direito público;

IV – a equidade.
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O legislador não é um Deus para conseguir prever em textos legais abstratos tudo o que pode 
vir a ocorrer no mundo. Por isso, na sua estática – analisando norma por norma- o direito 
possui lacunas. Mas, na sua dinâmica – na aplicação do dia-a-dia –, o direito não possui lacunas 
porque ele mesmo estipula as providência aptas a solucionar o problema da omissão legislativa.

Segundo o art. 4º da LICC, quando a lei for omissa o juiz decidirá o caso de acordo com: a 
analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito. Tal regra não é aplicável em se tratando 
de matéria tributária, ramo de direito no qual o legislador previu solução diversa no art. 108 do 
CTN.

Assim, a sequência (taxativa e hierarquizada) a ser seguida no caso de disposição expressa é a 
seguinte:

ANALOGIA – técnica baseada no princípio da isonomia: tratamento semelhante (análogo) para 
situações semelhantes (análogas).

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO – são aqueles específicos desse ramo de direito, 
como o da anterioridade, o da noventena, o da isonomia, o da capacidade contributiva, o do 
não-confisco, o da liberdade de tráfego, entre outros

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO PÚBLICO – são as diretrizes básicas válidas para os diversos 
ramos do direito público (administrativo, constitucional, processual, penal), como o da 
supremacia do interesse público sobre o privado, o da indisponibilidade do interesse público, 
o da segurança jurídica, o da ampla defesa, o do contraditório, o da unidade da jurisdição, o da 
liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, entre outros.

EQUIDADE – trata-se de dar a solução mais consentânea com os ideais de justiça. Dar a solução 
mais adequada, de bom senso, para o caso concreto. 

§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

A título de exemplo, não se pode cobrar IPVA sobre bicicleta, sob o argumento de que a bicicleta 
por ser um automóvel de duas rodas seria equiparada (análoga) à moto. 

§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.

A título de exemplo, suponha-se que determinada incidência tributária pareça injusta no caso 
concreto e que o legislador não tenha criado qualquer norma isentiva para a situação. Sem a 
regra, o intérprete poderia pretender invocar a existência de lacuna na legislação, visando a 
solucioná-la por meio do manejo da equidade.

CUIDADO!

Não confundir esta proibição de que o aplicador da lei deixe de cobrar o tributo usando a 
equidade com a utilização da equidade como critério legislativo para a concessão de um 
benefício fiscal pelo legislador. 
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ARTIGO 109 e 110

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo 
e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 
tributários.

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos 
e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 
definir ou limitar competências tributárias.

Estes artigos trabalham em conjunto com a função de nortear o intérprete quando este se 
depara com normas de direito tributário (direito público) permeadas por institutos, conceitos e 
formas de direito privado.

→ O Direito Tributário (Direito Público) não pode mudar conceitos de Direito Privado usados 
na Constituição Federal (ou na Constituição Estadual, ou em Leis Orgânicas) para definir ou 
limitar competências tributárias.

 → O Direito Privado (Civil, Comercial) não pode definir os efeitos tributários de seus institutos.

Assim, na norma que atribui competência aos municípios para a criação do IPTU (CF, art. 156, I) 
é no direito privado (civil) que se deve busca o conceito de “propriedade”, mas a definição dos 
efeitos tributários da propriedade deve ser perquirida na lei tributária.

ARTIGO 111

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

O legislador impõe que certas normas, por tratarem de exceções a regras gerais, sejam 
interpretadas estritamente, sem a possibilidade de ampliações.

I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;

A regra é que o crédito seja lançado e a exceção é que haja suspensão ou exclusão. A 
suspensão e a exclusão são interpretadas literalmente. Registre-se que o legislador não impôs 
a interpretação  literal da extinção do crédito tributário porque esta é regra (pelo pagamento) 
e não exceção.

II – outorga de isenção;

Dispositivo redundante, uma vez que a isenção é forma de exclusão do crédito tributário, 
estando, portanto, inserida no inciso anterior.

III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Se a lei dispensa determinados contribuintes do dever de entregar declarações de imposto de 
renda (obrigação acessória), deve ser interpretada literalmente, não sendo possível a extensão 
da dispensa na via interpretativa.

ARTIGO 112

Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira 
mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
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I – à capitulação legal do fato;

II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus 
efeitos;

III – à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV – à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Novamente o Direito Tributário Penal é influenciado por princípio basilar do Direito Penal. É 
a idéia do “in dubio pro reo”. Na dúvida deve-se decidir em favor da pessoa que está sendo 
acusada.

2.0 – RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA

A relação jurídico-tributária é eminentemente obrigacional, tendo, no pólo ativo (credor) um 
ente político (União, Estado, Distrito Federal ou Município) ou outra pessoa jurídica de direito 
público a quem tenha sido delegada a capacidade ativa e, no pólo passivo, um particular 
obrigado ao cumprimento da obrigação. Essas duas pessoas, necessariamente presentes 
para que se forme o vínculo obrigacional, constituem os elementos subjetivos da obrigação 
tributária e serão estudadas em item específico.

Para entender por completo a relação, há de se analisar, também:

- o elemento causal, ou seja a situação que, ocorrida no mundo dos fatos dará causa ao 
surgimento da obrigação tributária (fato gerador); 

- O elemento temporal, ou seja, o momento em que o vínculo obrigacional nasce; e

- O elemento objetivo, ou seja, o objeto (conteúdo) do vínculo existente entre devedor e credor.

ARTIGO 113

O CTN usa a expressão “fato gerador”, tanto para se referir á previsão abstrata constante da lei 
(hipótese de incidência) quanto para se referir aos casos concretos que se verificam no mundo 
e que se enquadram na abstrata previsão legal (fato imponível).

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento 
de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
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§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 
tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 
principal relativamente à penalidade pecuniária.

Em direito tributário as palavras “Principal” e “Acessória” são usadas com sentido diferente do 
estudado direito civil. Aqui o importante é o conteúdo (objeto) da obrigação. Se o conteúdo é 
pecuniário, a obrigação é principal. Se é não-pecuniário, a obrigação é acessória.

Em direito civil a obrigação de pagar juros e multas seria considerada acessória da obrigação 
principal da qual decorem os juros e multas. Em direito tributário tanto o tributo quanto os 
juros e multas serão enquadrados na obrigação principal, tendo em vista a natureza pecuniária 
dos mesmos.

2.2 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS/ACESSÓRIAS E SEUS FATOS 
GERADORES

ARTIGO 114

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e 
suficiente à sua ocorrência.

ARTIGO 115

Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

ARTIGO 116

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os 
seus efeitos:

I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável.
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Antes de a lei tributária definir determinada situação como fato gerador de um tributo,  tal 
situação  possuía apenas relevância econômica, mas não era definida em qualquer ramo de 
direito como produtora de efeitos jurídicos. Ex. Imposto de Importação – o FG é a entrada 
de mercadoria estrangeira  no território aduaneiro (situação de fato).

Mesmo antes de a lei tributária definir determinada situação como fato gerador de um 
tributo, já há norma, de outro ramo do direito, estipulando efeitos jurídicos para o mesmo 
fato. Ex. IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – o principal FG é a 
propriedade (situação jurídica). 

QUANDO O FATO GERADOR SE CONSIDERA OCORRIDO?

SITUAÇÃO DE FATO → Momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais.

SITUAÇÃO JURÍDICA → Momento da constituição definitiva nos termos do direito aplicável.

FATOS JURÍDICOS CONDICIONADOS:

CONDIÇÃO RESOLUTIVA – Art. 117 II – A condição desfaz os efeitos do ato ou negócio.

CONDIÇÃO SUSPENSIVA – Art. 117 I – A condição suspende a eficácia do ato ou negócio.

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza 
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária.

É a chamada REGRA ANTIELISÃO FISCAL (OBS. A SER DETALHADA NO INÍCIO DA AULA 09)

Trata-se, na realidade, de uma influência da doutrina alemã, segundo a qual é permitida a 
“interpretação econômica” do fato gerador, privilegiando a essência econômica dos fatos em 
detrimento das características meramente formais. Relembre-se, por oportuno, que o próprio 
Código Tributário Nacional veda expressamente que, do emprego da analogia, resulte a 
cobrança de tributo não previsto em lei (art. 108, § 1º). 

Quem defende a aplicação da regra invoca os princípios da isonomia e da capacidade 
contributiva, de forma que seria contrário ao direito deixar de cobrar um tributo diante de uma 
situação equivalente àquela em que outras pessoas, por adotarem as formas típicas, sofreram 
a incidência tributária.

Por enquanto, a questão ainda está pendente, não havendo pronunciamento do STF tratando 
diretamente da matéria. Nas provas de concurso público, aconselha-se presumir a norma como 
constitucional e seguir a literalidade do dispositivo legal.

ELISÃO FISCAL → é uma conduta lícita, normalmente anterior ao fato gerador, na qual 
o  contribuinte pratica ato ou celebra negócio visando a enquadra-lo em hipótese de isenção, 
não-incidência ou incidência menos onerosa do tributo.
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EVASÃO FISCAL → É conduta ilícita em que o contribuinte, normalmente após a 
ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam a evitar o conhecimento do nascimento da 
obrigação tributária pela autoridade fiscal. 

O fato gerador ocorre, mas o contribuinte o esconde do Fisco, na ânsia de fugir à tributação.

ELUSÃO FISCAL → É conduta com aparência de licitude, mas ilícita em virtude de o 
contribuinte simular determinado negócio jurídico com a finalidade de dissimular a ocorrência 
do fato gerador.

ARTIGO 117

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos 
ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:

I – sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;

II – sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do 
negócio.

ARTIGO 118

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou 
terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Abstraindo-se → Sem levar em consideração.

Tem como base o Princípio do “PECUNIA NON OLET”. Para o Direito Tributário o que importa é 
a manifestação de riqueza ter ocorrido. Não importa nem a validade jurídica nem os efeitos. O 
que importa é ter ocorrido o fato gerador.   

ELEMENTOS SUBJETIVOS (SUJEITOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA)

ARTIGO 119

Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência 
para exigir o seu cumprimento.

É a Constituição Federal quem atribui competência para a criação do tributo. Contudo, há de 
se recordar que o CTN, no seu artigo 7º permite a delegação por uma pessoa de direito público 
a outra das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou 
decisões administrativas em matéria tributária.

Dessa forma, apenas a possibilidade de criar o tributo (competência tributária em sentido 
estrito) não pode ser delegada, uma vez que as funções de fiscalizar arrecadar e executar 
(capacidade tributária ativa) são delegáveis a outras pessoas de direito publico.
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ARTIGO 120

Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público, que se constituir 
pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária 
aplicará até que entre em vigor a sua própria.

A nova pessoa jurídica de direito público, além de aplicar a legislação do ente do qual se 
desmembrou até que crie a sua própria, sub-roga-se nos direitos deste, de forma a haver 
inovação subjetiva (dos sujeitos) na obrigação. 

Como exemplo, pode-se recordar o caso do Estado de Tocantins que, após ser criado por 
desmembramento territorial do Estado de Goiás, ficou utilizando a legislação tributária goiana 
até a criação de sua própria legislação, bem como passou a ser o credor dos tributos devidos a 
Goiás no que concerne aos fatos geradores ocorridos em área que posteriormente passou a ser 
parte do território tocantinense.

ARTIGO 121

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 
penalidade pecuniária.

Assim, independentemente de quem sobre economicamente o impacto do tributo, aquele 
legalmente obrigado ao pagamento do tributo ou da multa é seu sujeito passivo.

Não obstante, apesar de no linguajar comum se denominar “contribuinte” todas as pessoas 
que sofram impacto econômico financeiro do tributo (o que corresponde ao conceito de 
contribuinte de fato), há de se recordar que em direito a palavra deve ser usada somente para 
designar uma das modalidades de sujeito passivo, conforme demonstra o parágrafo único do 
dispositivo.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o 
respectivo fato gerador;

II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei.

Pela literalidade do dispositivo, qualquer pessoa poderia ser nomeada responsável pelo 
pagamento de qualquer tributo. A conclusão é incorreta, pois a regra deve ser conjugada com 
o art. 128 do CTN, que exige que a pessoa nomeada responsável seja vinculada ao fato gerador 
da obrigação.
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Noutros termos, o responsável nem pode possuir relação pessoal e direta com o fato gerador 
(hipótese em que seria contribuinte), nem pode ser um estranho a tal fato (hipótese em que, 
diante da falta de vínculo, a responsabilização estaria proibida).

No Artigo 128 do CTN há esta exigência de ligação, de vinculação ao fato gerador.

ARTIGO 122

Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam 
o seu objeto.

Prestação → Fazer ou não fazer alguma coisa desprovida de conteúdo pecuniário (caso 
contrário, a obrigação seria principal).

Não há modalidades de sujeito passivo da obrigação tributária acessória. A dicotomia 
contribuinte/responsável só é aplicável ao sujeito passivo da obrigação principal.

ARTIGO 123

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à 
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para 
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

O exemplo sempre citado é o caso do contrato de aluguel. O IPTU tem como sujeito passivo 
o proprietário do imóvel (existem casos excepcionais em que a cobrança pode recair sobre o 
titular da posse ou do domínio útil).

Quando se faz um contrato de locação é comum se estipular no contrato uma cláusula que 
responsabiliza o locatário pelo pagamento do IPTU. 

Não obstante o acordo, se o locatário não pagar o IPTU, o município vai cobrar do proprietário. 
E mesmo que este apresente o contrato de locação demonstrando a obrigação contratual do 
locatário, o proprietário não se livra da obrigação legal de pagar o IPTU. Isso porque o contrato 
vincula as partes (proprietário e locatário), não obrigando o Estado. 

Em suma, o Estado cobra do proprietário e este, pagando o que é devido, pode acionar o 
locatário pelo descumprimento do contrato (ação regressiva).

ARTIGO 124

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

De acordo com o direito civil, há a solidariedade ativa quando, no pólo ativo da obrigação, existe 
mais de um credor com direito a receber a dívida toda. Em contrapartida, há solidariedade 
passiva quando, no pólo passivo da obrigação, existe mais de um devedor com a obrigação de 
pagar toda a dívida.

Não existe solidariedade ativa em na relação jurídico-tributária, uma vez que Constituição 
Federal, ao atribuir a competência tributária, deixa claro quem pode cobrar cada tributo, não 
sendo possível a existência, numa mesma relação tributária, de mais de uma pessoa no pólo 
ativo.

I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação principal;
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SOLIDARIEDADE DE FATO (OU NATURAL) → Pessoas que têm interesse em comum na situação 
definida como fato gerador do tributo.

Por exemplo: IPTU. “A” e “B” compram um imóvel em conjunto. Os dois serão proprietários e 
terão interesse na propriedade (fato gerador do tributo). Neste caso ambos são solidários pelo 
débito do IPTU e o Estado pode cobrar de qualquer um o valor integral da dívida.

II – as pessoas expressamente designadas por lei.

SOLIDARIEDADE DE DIREITO (OU JURÍDICA) → Pessoas designadas pela lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Não existe primeiro e segundo devedor; ou devedor principal e devedor subsidiário. Todos 
devem o valor integral da obrigação. Em termos mais técnicos, quando há Solidariedade não há 
o chamado “benefício de ordem”.

ARTIGO 125

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

Este artigo fala dos demais efeitos da solidariedade, que nada mais são do que consequências 
da idéia de que não há benefício de ordem.

I – o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

Por exemplo:

Esta divisão proporcional do valor do imposto pouco efeito tem, porque todos são integralmente 
responsáveis pelo débito existente.

Se “B” paga o que seria a parte dele (R$ 100,00) vai favorecer diminuir a dívida de todos. Todos, 
inclusive “B”, passam a dever R$ 900,00.

II – a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada 
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo 
saldo;

A regra é que se há, por exemplo, isenção de IPTU que beneficie o imóvel, “A”, “B” e “C” serão 
beneficiados, salvo se houver outorga pessoal a um desses proprietários. Neste caso, como a 
isenção é pessoal, o outorgado fica livre do imposto na  proporção de sua cota. Os demais ficam 
responsáveis pelo que restou de imposto a pagar.
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III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica 
aos demais.

Prescrição é um instituto ligado a segurança jurídica. Há um prazo para que o credor busque 
judicialmente o que entende devido. Se o prazo está em andamento e sofre interrupção, o 
prazo é integralmente devolvido (volta para o “zero”), o que beneficia o credor e prejudica o 
devedor.

Se é o Estado quem cobra o tributo dos devedores solidários e consegue interromper o prazo, a 
interrupção beneficia o Estado e prejudica todos os devedores. Se são os devedores que lutam 
judicialmente pela restituição de um tributo pago indevidamente e conseguem interromper o 
prazo, a interrupção prejudica o Estado e beneficia todos os devedores.

ARTIGO 126

Art. 126. A capacidade tributária passiva independe:

Novamente o direito tributário, numa manifestação de autonomia quanto aos demais ramos 
de direito, prevê a aplicação do princípio do “PECUNIA NON OLET”.

I – da capacidade civil das pessoas naturais;

Não importa se a pessoa física é capaz ou não. Se a criança recebe renda, tem que pagar o IR.

II – de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do 
exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta de seus 
bens ou negócios;

Existem várias atividades que algumas pessoas estão impedidas de realizar. Por exemplo, um 
membro do Ministério Público está impedido de exercer a  advocacia. Se ele começar a advogar, 
apesar de não está cumprindo uma restrição constante da lei, o rendimento que ele obtiver 
com a advocacia está sujeito ao Imposto de Renda.

III – de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade 
econômica ou profissional.

Por exemplo, se “A” tem uma fábrica de “fundo de quintal” e não a registra formalmente no 
órgão público competente, não vai existir pessoa jurídica. Mas o Estado pode cobrar-lhe IRPJ. 

Os tributos devidos por uma entidade que está formalmente constituída são exatamente os 
mesmos a cargo da chamada“empresa de fato”

ARTIGO 127

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da 
legislação aplicável, considera-se como tal:

Domicílio Tributário → local que o contribuinte indica ao Estado para que este realize as 
diligências, fiscalizações e notificações eventualmente necessárias.

REGRA → É a eleição do domicílio. É a liberdade de escolha.
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EXCEÇÕES:

I – quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, 
o centro habitual de sua atividade;

II – quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, 
ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

Quando a pessoa jurídica não eleger o domicílio, a regra é que o domicílio seja o local da sede. 
Mas, dependendo do tributo a ser cobrado, cada estabelecimento pode responder pelo que 
lhe cabe. A título de exemplo, uma empresa com sede em São Paulo e filiais em todo o país, 
pode ter como domicílio para os atos praticados em cada Estado, o local da respectiva filial 
(estabelecimento)

III – quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território 
da entidade tributante.

As pessoas jurídicas de direito público são imunes a impostos sobre o patrimônio, renda e 
serviço, mas pode estar sendo obrigada a pagar uma taxa, por exemplo. As pessoas jurídicas 
de direito público também têm o direito de elegerem os seus domicílios. Se não o fazem, serão 
quaisquer de suas repartições.

§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, 
considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação 
dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo 
anterior.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

ARTIGO 128

Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a 
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

Ver comentário ao artigo 121.
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ARTIGO 129

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a 
referida data.

A título de exemplo, na sucessão “causa mortis” as regras sobre Responsabilidade vão 
ser aplicáveis somente para os fatos geradores que ocorreram antes do evento morte, 
independente dos tributos terem sido lançados ou não.

ARTIGO 130

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 
domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços 
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos 
adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço.

A regra com suas exceções somente se aplicam para bens imóveis. O adquirente substitui o 
antigo proprietário como devedor do tributo (sub-rogação). 

Regra: quem adquirir um imóvel com débito, adquiriu o débito também.

O Código Tributário Nacional estipula duas expressas exceções à regra ora estudada. Assim, não 
ocorre a sub-rogação pessoal prevista no art. 130 nos seguintes casos:

a) Quando conste do título de transferência de propriedade a prova da quitação dos tributos 
(parte final do caput do art. 130 do CTN);

b) No caso de arrematação em hasta pública, caso em que a sub-rogação ocorre sobre o 
respectivo preço (CTN, art. 130, parágrafo único).

ARTIGO 131

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I – o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

O adquirente aqui citado é somente o de bens móveis, uma vez que as regras relativas a bens 
imóveis foram estipuladas no artigo anterior. Como as exceções analisadas constam do próprio 
dispositivo relativo à aquisição de bem imóvel, no caso de bens móveis não há qualquer exceção 
à regra de responsabilização do adquirente.

No que concerne ao remitente, o CTN se refere ao sujeito que pratica a remição (com “ç”, 
significando resgate) e não ao que pratica a remissão (com “ss”, significando perdão).

II – o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a 
data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do 
legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
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No livro “Direito Tributário Esquematizado” a matéria foi explicada da seguinte forma:

“Com a morte, ocorre a abertura da sucessão. Segundo o direito das sucessões, a transferência 
do patrimônio do de cujus (falecido) ocorre imediatamente com tal fato.

A formalização da transferência da responsabilidade para os sucessores, contudo, depende da 
conclusão do processo de inventário (ou arrolamento), com a consequente partilha dos bens. 

Durante o período de tempo iniciado com a abertura da sucessão (morte) e concluído com 
o término do processo de inventário (partilha dos bens), a responsabilidade pelos tributos 
devidos pelo de cujus, até a data de sua morte, é do espólio.

O espólio é o conjunto de bens e direitos deixados pelo de cujus, atuando no mundo jurídico 
por meio do inventariante. 

O espólio não é pessoa, consistindo tão-somente numa universalidade de bens e direitos. A 
decorrência teórica desta afirmação seria a impossibilidade de o espólio ser sujeito de direitos 
e obrigações na ordem jurídica. Assim, não seria possível ao espólio figurar como devedor 
(sujeito passivo) em qualquer relação jurídica (os débitos porventura existentes seriam dos 
sucessores, que, em teoria, imediatamente passam a ser proprietários dos bens, titulares dos 
direitos e sujeitos passivos das obrigações). 

Entretanto, conforme já visto, ao estipular as regras sobre capacidade tributária passiva, o CTN 
desconsidera por completo as regras civilistas sobre capacidade. 

Em mais uma manifestação dessa autonomia das regras tributárias, o Código afirma, no seu 
art. 131, III, que o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até 
a data da abertura da sucessão. Perceba-se que o CTN acabou por afirmar que algo que não é 
pessoa é pessoalmente responsável por algo. 

Alguns intérpretes mais apressados atestam que o espólio somente é responsável até a data 
da abertura da sucessão, o que é absurdo. Na realidade, a responsabilidade do espólio se 
inicia com a abertura da sucessão, pois antes desta data, o falecido estava vivo e era o sujeito 
passivo da obrigação (contribuinte). 

Dessa forma, a expressão “até a data da abertura da sucessão” refere-se aos tributos não pagos 
pelo de cujus (até tal data). Não se estipula, por óbvio, um momento a partir do qual o espólio 
deixa de ser responsável.

Com a prolação da sentença de partilha ou adjudicação, a responsabilidade por todo o 
período passado (respeitado o prazo decadencial) passa a ser dos sucessores a qualquer título 
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e do cônjuge meeiro, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou 
da meação (CTN, art. 131, II).

Portanto, se o de cujus deixou créditos tributários em aberto, o espólio deve fazer o pagamento 
(é responsável). Caso o pagamento não tenha sido feito e, mesmo assim, os bens tenham sido 
partilhados, os sucessores a qualquer título e o cônjuge meeiro deverão fazer o pagamento 
(são responsáveis).” 

ARTIGO 132

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou 
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas 
pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.

Os conceitos são bastante técnicos e, no livro “Direito Tributário Esquematizado” estão assim 
sintetizados:

“Ocorre fusão quando se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes 
sucederá em todos os direitos e obrigações, inclusive as de natureza tributária. 

Assim, quando as empresas Antarctica e Brahma resolveram criar a AmBev, aquelas deixaram 
de existir como sujeitos de direitos e obrigações, sendo nesses aspectos sucedidas por esta. 
Todos os tributos devidos pela Antarctica e pela Brahma (contribuintes) na data da fusão (1.º 
de julho de 1999) passaram a ser de responsabilidade da AmBev. A partir de tal data, a AmBev 
passou a ser contribuinte com relação às novas obrigações tributárias surgidas.

Se a Brahma houvesse absorvido a Antarctica (imagine-se que a Brahma houvesse “comprado” 
a Antarctica), ter-se-ia uma incorporação. Nesta situação, a Brahma continuaria existindo como 
sujeito de direitos e obrigações, sendo, ainda, contribuinte dos seus tributos. Já a Antarctica 
deixaria de existir como pessoa jurídica e seus tributos passariam a ter como sujeito passivo a 
Brahma, na condição de responsável.

O legislador do CTN, novamente mostrando profundo desapego à definição técnica dos institutos 
jurídicos, também citou a transformação como geradora de sucessão tributária. Segundo a 
definição legal de transformação, esta ocorre quando a sociedade passa, independentemente 
de dissolução e liquidação, de um tipo para outro (Lei 6.404/1976, art. 220). 

A título de exemplo, imagine-se que uma empresa por quotas de responsabilidade limitada 
(Ltda.) transforme-se numa sociedade por ações (S.A.). Nesta situação a empresa não se 
extingue como sujeito de direitos e obrigações, continuando como contribuinte dos seus 
respectivos tributos.

Entretanto, sob a ótica do CTN, a sociedade resultante da transformação – no exemplo citado, 
a S.A. – passa a ser responsável pelos tributos devidos pela sociedade transformada – a Ltda. É 
assim que o fenômeno deve ser encarado em provas de concurso público.”

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas 
de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer 
sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.

Se a empresa foi extinta e um dos sócios continua com a mesma atividade, ele vai responder 
pelos débitos tributários. Tenta-se  evitar fraude.
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ARTIGO 133

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, 
fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos 
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

Sucessão Empresarial gera Sucessão Tributária

 A  pessoa que adquirir de outra fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, passa a responder (integral ou subsidiariamente, conforme o caso) pelos tributos 
relativos a unidade adquirida.

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

RESPONSABILIDADE INTEGRAL – a adquirente responde sozinha, pois a alienante encerrou suas 
atividades não mais havendo o “pulsar econômico” que garanta a possibilidade de cobrança do 
tributo.

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

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – aqui a adquirente responde apenas se o devedor principal 
(alienante) não conseguir quitar a dívida. Neste caso a alienante continuou com suas atividades.

Entre esses dois extremos há uma outra situação: o antigo proprietário vende a empresa, 
suspende suas atividades e, depois, recomeça-as. Neste caso:

Se parar por mais de 6 meses – a situação é tratada da mesma forma que a cessação definitiva 
da atividade, de forma que o adquirente  responde integralmente.

Se parar por até 6 meses – a situação é tratada como se o alienante não houvesse suspendido 
suas atividades, de forma que o adquirente responde apenas subsidiariamente.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial:

I – em processo de falência;

II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.

Os dispositivos, incluídos pela Lei Complementar 118/2005 estão no contexto na nova 
sistemática de falência e recuperação judicial brasileiras. É importante garantir ao potencial 
adquirente de filiais ou unidades produtivas a citada ausência de responsabilidade tributária, 
para que as operações sejam viabilizadas, o que pode para contribuir com a recuperação da 
empresa que passa por dificuldade (no caso da recuperação judicial) ou com o pagamento de 
uma maior parcela dos credores (no caso da falência)

§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o adquirente for:

I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor 
falido ou em recuperação judicial;
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II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do devedor 
falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou

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

Como a boa-intenção demonstrada pelo legislador com a edição do § 1º acaba abrindo 
uma brecha para que as alienações possam servir como uma maneira de fraudar a sucessão 
tributária, tentou-se diminuir esta possibilidade com a exclusão da exceção (volta-se para a 
regra do caput) nos casos em que o adquirente é uma pessoa “próxima” do alienante.

§ 3º Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade 
produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo 
prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o 
pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário."

A regra visa a evitar o descumprimento da sequência de créditos a ser paga em processo de 
falência, a ser estudada quando da análise do art. 186 do Código.

ARTIGO 134

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões 
de que forem responsáveis:

I – os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II – os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III – os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV – o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Terceiros → são pessoas que não têm relação direta e pessoal com o Fato Gerador (caso 
contrário seriam contribuintes), mas a lei diz que eles vão ter que responder pelo tributo, tendo 
em vista o dever de cuidado e/ou vigilância inerente a situação dos responsabilizados.

O caput do artigo expressamente atribui natureza solidária à responsabilidade que disciplina, 
mas, em face de o terceiro somente se tornar responsável “nos casos de impossibilidade 
de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”, o caso é de 
responsabilidade subsidiária (há o benefício de ordem). Nas provas de concurso, contudo, tem-
se seguido a literalidade do CTN, de forma a denominar a responsabilidade de solidária.

Nem sempre há solidariedade, estas pessoas só vão responder solidariamente se elas tiverem 
agido ou se omitido contrariamente ao que delas se esperava. 

Em suma, são requisitos para a configuração da solidariedade prevista no art. 134:

1) impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte;

2) ação ou omissão indevida imputável ao terceiro a ser responsabilizado.
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Três incisos merecem um comentário especial:

V – o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

Reescrevendo este inciso de acordo com a nova lei de falências ficaria assim: “o administrador 
judicial, pelos tributos devidos pela massa falida ou pela empresa em recuperação judicial”;

VI – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os 
atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

Quando o tabelião não exige certidão negativa de débitos tributários como condição para o 
registro da transferência da propriedade imóvel, ele passa a ser responsável solidário com o 
adquirente do imóvel, conforme resulta da combinação do dispositivo ora estudado com a 
regra constante do final do art. 130 do CTN.

VII – os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Atenção, segundo o STJ, não há responsabilidade do sócio pelo “simples fato de ser sócio”. O 
sócio responderá pelas ilicitudes que praticar na gerência da empresa nos termos do art. 135 
(caso em que responderá pelo tributo) ou nos termos do art. 137 (casos em que responderá 
pelas multas).

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório.

Estas pessoas só respondem “solidariamente” pelas penalidades relativas ao atraso pelo 
pagamento do tributo (multas de mora), a não ser que elas próprias tenham praticado os atos 
ilícitos descritos no art. 137, hipótese em que responderão pessoalmente pelas multas “de 
ofício”.

ARTIGO 135

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou 
estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nestes casos a responsabilidade é pessoal e não apenas solidária. Perceba-se que os atos 
praticados não são necessariamente de conteúdo ilícito, mas a atuação do sujeito é irregular, 
pois ultrapassa o que ele estava autorizado a fazer. 

Ex. se o mandatário tem procuração para praticar determinados atos e também pratica outros, 
ele se responsabiliza pessoalmente por estes outros. Neste caso o vício não está no conteúdo 
no ato praticado, mas na falta de autorização para praticá-lo.

ARTIGO 136

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação 
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão 
dos efeitos do ato.
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Na falta de disposição expressa, portanto, a responsabilidade por infrações da legislação 
tributária é objetiva. Se o legislador quiser atribuir caráter subjetivo à responsabilidade ele 
precisa expressamente disciplinar a necessidade de configuração de dolo ou culpa na lei que 
define a infração.

ARTIGO 137

Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I – quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando 
praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II – quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III – quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 
empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra 
estas.

Nestes casos os agentes citados serão pessoalmente responsáveis pelas infrações cometidas 
de forma que a multa tributária tem que ser a eles imposta e não contra a pessoa por quem 
respondem. 

ARTIGO 138

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se 
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de 
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

DENÚNCIA ESPONTÂNEA → medida de política fiscal que visa estimular as pessoas que se 
afastaram da legalidade a volta a tal situação, desde que confessem os ilícitos eventualmente 
cometidos e paguem o tributo eventualmente devido.

Para ser espontânea tem que ser antes do Estado formalizar qualquer medida tendente a 
lançamento, como, por exemplo, o início de uma fiscalização.

Segundo o STJ, a denúncia espontânea deve vir acompanhada do pagamento, não bastando o 
mero pedido de parcelamento. O Tribunal também entende que nas obrigações meramente 
formais (acessórias) não cabe denúncia espontânea. Assim, Se a pessoa não entregou 
a declaração do IR no prazo, vai pagar multa, mesmo que a entregue antes de qualquer 
providência do fisco. 
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CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as 
garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação 
tributária que lhe deu origem.

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem 
sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem 
ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias.

O LANÇAMENTO

ARTIGO 142

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do 
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do 
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Segundo o CTN, ocorrido o fato gerador nasce a obrigação tributária. Contudo, para que o 
devedor seja efetivamente obrigado a pagar o tributo, o Estado precisa tomar conhecimento 
de que o fato gerador aconteceu, identificar quem é que tem o dever jurídico de pagar (sujeito 
passivo), bem como o valor do tributo devido (aplicar a alíquota sobre a base de cálculo) etc.,  
em suma, a autoridade competente precisa realizar o lançamento. 

O lançamento declara que a obrigação tributária nasceu (“verifica a ocorrência do fato 
gerador”) e constitui o crédito tributário correspondente.  Assim, tem-se:

Há controvérsia sobra a caracterização do lançamento como ato ou procedimento  
administrativo. Sob o ponto de vista legal, o lançamento é expressamente definido como 
procedimento. É este o ponto de vista que deve ser seguido em provas de concursos públicos.
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Quanto à competência para lançar, o CTN declara-a, privativa da autoridade administrativa. 
Apesar de os constitucionalistas utilizarem a expressão “competência privativa” para se 
referirem a competências delegáveis, a competência tributária é indelegável e insuscetível de 
avocação. 

Para se saber qual a autoridade administrativa competente para realização do lançamento 
em cada esfera, faz-se necessária uma consulta à legislação local. Na esfera federal, a título 
de exemplo, a competência é atribuída com caráter de exclusividade aos titulares de cargo de 
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.

Por último, no que concerne à parte final do dispositivo, verifica-se mais uma das diversas 
falhas do CTN. O Código afirma que se for o caso a autoridade competente deverá “propor 
a aplicação da penalidade cabível”. Resta perguntar: propor a quem? Ora, tem-se entendido 
que, verificada infração, a autoridade competente deve aplicar a penalidade cabível. Jamais 
propô-la para quem quer que seja. Registre-se, contudo, que em provas de concursos públicos, 
a transcrição da literalidade do dispositivo legal ora analisada deve ser considerada, por óbvio, 
correta. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena 
de responsabilidade funcional.

Como é através do lançamento que o. tributo é efetivamente cobrado, tal atividade é 
necessariamente vinculada, conforme decorre da própria definição de tributo (art. 3º do CTN).

ARTIGO 143 e 144

Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda 
estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da 
ocorrência do fato gerador da obrigação.

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se 
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da 
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado 
os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores 
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade 
tributária a terceiros.

O lançamento é feito num momento da linha do tempo, mas sempre com os olhos voltados 
para o passado. É a data do fato gerador que determinará diversos dos elementos materiais 
necessários para a realização do lançamento. Assim, a taxa de câmbio eventualmente necessária 
para a constituição do CT será, salvo disposição legal em contrário, a da data do fato gerador. 
Também será a data do FG que servirá de base para definir a legislação material (substantiva) 
aplicável ao lançamento.

Na obstante, a legislação procedimental (adjetiva) necessária à realização do lançamento 
será aquela vigente à data da própria realização do lançamento. Para tal efeito, considera-se 
legislação procedimental aquela que se enquadre numa das hipóteses abaixo descritas:

a) tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização;

b) tenha ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas; ou
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c) tenha outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste caso, para o 
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Registre-se que a norma que atribua responsabilidade tributária a terceiros é, a rigor norma 
material, daí decorrendo a ressalva constante do final do  § 1º do art. 144.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 
desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera 
ocorrido.

Existem tributos cujos lançamentos são feitos de maneira periódica, de forma que a legislação 
aplicável ao lançamento será aquela vigente na data em que a lei considerar ocorrido o fato 
gerador. A título de exemplo, tem-se o IPTU, cujo fato gerador é uma situação perene, não 
instantânea. A propriedade de bem imóvel na área urbana no IPTU é uma situação que se 
protrai no tempo, sendo necessário que a lei, por ficção, estipule o dia em que o fato gerador 
será considerado ocorrido (a lei fixa o dia 1º de janeiro de cada ano). Será esta a data que 
servirá de referência para a legislação aplicável ao lançamento.

ARTIGO 145

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude 
de:

A doutrina diz que o lançamento é feito basicamente em duas etapas:

→ FASE OFICIOSA – É similar ao que em direito penal chama-se de inquérito policial. O auditor 
que está fazendo a fiscalização age de maneira inquisitória, isto é, ele coleta provas, elabora 
relatório, lança o tributo. Nesta fase não há nenhuma oportunidade de o sujeito passivo se 
defender. Contudo, após a conclusão da fase oficiosa, o lançamento precisa ser formalmente 
comunicado ao sujeito passivo através da notificação, em cujo texto se oferece a oportunidade 
de o notificado pagar o valor indicado ou impugnar o lançamento.

→ FASE CONTENCIOSA – se o sujeito passivo discorda do lançamento, deve impugná-lo dano 
início à fase contenciosa do procedimento. 

Assim, tem-se que a notificação é a comunicação formal do lançamento ao contribuinte, 
gerando uma estabilidade relativa do lançamento, de forma que, em regra, este não mais será 
alterado. 

Existem, contudo, três exceções a esta regra, conforme abaixo detalhado (casos em que o 
lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado):

I – impugnação do sujeito passivo;

Como visto, o contribuinte tem o direito de se insurgir contra o lançamento realizado, 
submetendo seus argumentos à apreciação da administração tributária. Da análise das razões 
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da impugnação pode resultar a alteração do lançamento realizado, inclusive agravando 
(piorando) a situação do impugnante (cabe o “reformatio in pejus” ou “alteração para pior”)

II – recurso de ofício;

Quando o sujeito passivo tem sua pretensão acolhida e o órgão julgador de primeira instância 
extingue total ou parcialmente o valor objeto do lançamento, o processo administrativo é 
remetido à análise da segunda instância, de forma que a decisão favorável ao impugnante não 
se torna definitiva na primeira instância. 

No processo judicial existe regra semelhante, denominada “reexame necessário”, “remessa 
necessária” ou “duplo grau de jurisdição obrigatório” etc. Na esfera judicial a terminologia 
“recurso de ofício” foi, há muito tempo, abandonada, mas ainda é utilizada no CTN, com sua 
fraseologia de 1966, também adotada nas provas de concurso público.

Registre-se que algumas leis do processo administrativo fiscal criam o chamado “limite de 
alçada”, de forma que o recurso de ofício somente existe quando o valor exonerado pela 
primeira instância ultrapassa determinado limite. Na esfera federal, por exemplo, o limite de 
alçada é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

É o reexame por iniciativa, de ofício, da autoridade administrativa.

Decorre do princípio da autotutela.

Se há erro, a administração deve corrigi-lo de ofício.

ARTIGO 146

Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou 
judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento 
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador 
ocorrido posteriormente à sua introdução.

O dispositivo proíbe a revisão de lançamento com base em novos critérios jurídicos (erro de 
direito). Contudo, se há um erro material no lançamento (erro de fato), a revisão pode ser feita.

MODALIDADES DO LANÇAMENTO

De acordo com o grau de participação do sujeito passivo na atividade de lançamento, este pode 
ser classificado em uma das suas três modalidades, conforme abaixo exposto:
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O Lançamento por Homologação tem sido chamado pela doutrina de autolançamento e isso 
parece levar a entender que o sujeito passivo lançou o tributo contra ele mesmo, o que não 
deve ser considerado correto, tendo em vista que o art. 142 do CTN afirma que o lançamento é 
privativo da autoridade administrativa.

NA MODALIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO – Não há participação relevante do sujeito 
passivo. Compete à autoridade administrativa realizar todas as etapas do procedimento de 
lançamento, utilizando-se das informações de que dispõe nos seus bancos de dados.

NA MODALIDADE DE LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – O sujeito passivo presta ao sujeito 
ativo as informações de fato necessárias à realização do lançamento. De posse de tais dados, o 
sujeito ativo realiza as demais etapas do procedimento de lançamento.

NA MODALIDADE DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – O sujeito passivo realiza quase 
todas as etapas do procedimento de lançamento. É ele que se identifica como devedor, 
calcula o tributo devido e promove o pagamento antes de qualquer exame da autoridade 
administrativa. Resta à autoridade administrativa aferir a correção do valor pago e homologar 
ou não a atividade do sujeito passivo.

Os exemplos citados (IPTU, IR, II sobre Bagagem) referem-se às hipóteses em que um tributo 
é lançado originalmente de determinada forma. Não obstante, todo e qualquer tributo pode 
vir a ser lançado de ofício para a correção de erros, fraudes ou omissões em lançamentos 
anteriormente realizados ou como substituição ao lançamento não feito em outra modalidade 
(ex. o viajante que não declara os bens adquiridos no exterior, quando no ingresso no país). 

ARTIGO 149

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos:

I – quando a lei assim o determine;

II – quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da 
legislação tributária;

III – quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos 
do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de 
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste 
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV – quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na 
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
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V – quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no 
exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI – quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente 
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com 
dolo, fraude ou simulação;

VIII – quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento 
anterior;

IX – quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da 
autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito 
da Fazenda Pública.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO:

EFETUADOS ORIGINARIAMENTE DE OFÍCIO POR DETERMINAÇÃO LEGAL → quando a lei 
determinar (inciso I)

REVISTOS OU EFETUADOS EM SUBSTITUIÇÃO A LANÇAMENTO NÃO REALIZADO EM OUTRA 
MODALIDADE → sempre que houver erros, fraudes, omissões, simulações (incisos II a IX). 

ARTIGO 147

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, 
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa 
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.

O sujeito passivo ou terceiro presta a informação sobre os fatos e a autoridade administrativa 
aplica-lhes o direito.

§ 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou 
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de 
notificado o lançamento.

É ônus do declarante comprovar o erro na declaração como justificativa para a alteração que 
pretende realizar. 

O dispositivo tem sido utilizado por analogia nos casos de lançamento por homologação em 
que se faz necessária a formulação de uma declaração (ex. IRPF).

§ 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício 
pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

Independentemente de requerimento do sujeito passivo, a autoridade administrativa 
competente, tendo em vista o princípio da legalidade, deve corrigir os erros que encontrar 
durante a análise das declarações tributárias.
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ARTIGO 148

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tem em consideração, o valor ou o preço 
de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, 
arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou 
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro 
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa 
ou judicial.

O dispositivo trata do lançamento por arbitramento, verificado nos casos em que o valor que 
servirá como base de cálculo na constituição do crédito tributário é determinado com base 
numa prudente e razoável suposição da autoridade administrativa. 

Não se trata de valor arbitrário, mas de valor arbitrado. Assim, a autoridade administrativa 
deve deflagrar um procedimento para encontrar um valor que a experiência e o bom senso 
demonstrem ser o que comumente se verifica em situações semelhantes.

ARTIGO 150

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim 
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

Nesta modalidade, praticamente todas as atividades integrantes do procedimento de 
lançamento, conforme definido no art. 142 do Código, ficam a cargo da autoridade 
administrativa. Resta à autoridade administrativa aferir a legalidade do procedimento, 
homologando-o ou não.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob 
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

Nas decisões do STJ, a terminologia mais utilizada é “homologação do pagamento” e não 
homologação do lançamento.

A Doutrina tem preferido se referir à “homologação da atividade do sujeito passivo” já que: 

homologação do lançamento → fere a privatividade da autoridade administrativa e 

homologação do pagamento → não é adequada aos casos em que não há pagamento a ser 
feito.

§ 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, 
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.

§ 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do 
saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
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se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O Fisco tem 5 anos para realizar a homologação, se a lei não fixar outro prazo. Segundo o STF, 
apesar da genérica autorização do § 4º, acima transcrito, somente lei complementar pode fixar 
prazo para homologação diferente dos cinco anos. 

O silêncio da Administração Pública gera efeitos. → HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA ATIVIDADE DO 
SUJEITO PASSIVO.

O final do texto do dispositivo gera uma dúvida: ocorrendo dolo, fraude ou simulação a regra 
não vai ser aplicada, então que regra aplicar? A doutrina aponta que a solução é a aplicação da 
regra constante do art. 173, I, do CTN, que será estudada adiante.

3.4 – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

É preciso voltar para o artigo 141 do CTN:

ARTIGO 141

Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem 
sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem 
ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as 
respectivas garantias.

Só há modificação, extinção, suspensão ou exclusão do CT nos casos previstos pela lei de 
normas gerais sobre Direito Tributário (CTN). Isso impossibilita os Estados, o DF e os Municípios 
estipularem em leis próprias outros casos de suspensão, exclusão ou extinção.
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Assim, são exaustivas as listas de hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito 
tributário.

ARTIGO 151

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário 
administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Serão analisadas em primeiro lugar as hipóteses apenas citadas, mas não regulamentadas pelo 
CTN. São casos em que o CT será suspenso no contexto de um litígio judicial ou administrativo 
(incisos II a V) e que, por conseguinte, são disciplinadas na lei que trata do respectivo litígio.

DEPÓSITO DE SEU MONTANTE INTEGRAL

Aqui o particular está querendo discutir o tributo que está sendo cobrado, então deposita 
o montante que está sendo exigido pelo Fisco e ajuíza a ação que considera mais adequada 
(normalmente a anulatória do ato de lançamento).

O depósito tem que ser integral e em dinheiro (Súmula STJ nº 112).

Montante integral – o que o Fisco está exigindo.

O CTN não diferencia se o litígio será administrativo ou judicial, mas se o objetivo é suspender 
a exigibilidade só faz sentido o depósito no processo judicial porque no processo administrativo 
a simples utilização das reclamações e recursos suspende a exigibilidade do crédito, conforme 
previsto no inciso III. Todavia, se o objetivo do contribuinte é impedir a fluência dos juros de 
mora, a realização do depósito pode-lhe ser útil.

No processo judicial → quando o processo vier a ser decidido, o crédito tributário estará extinto:

SE O PARTICULAR TIVER RAZÃO – o crédito tributário está extinto por decisão judicial transitada 
em julgado → o contribuinte levanta o depósito.

SE O FISCO TIVER RAZÃO – o crédito tributário está extinto pela conversão do depósito em 
renda. 

RECLAMAÇÕES E RECURSOS NO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

Todo recurso previsto na lei do processo tributário administrativo tem efeito suspensivo. 

RECLAMAÇÃO → Impugnação (destinada a 1ª instância).
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RECURSO → contra decisões já proferidas pelos órgãos julgadores (2ª instância e instâncias 
especiais).

MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA

 Pode ser ajuizado o MS preventivo mesmo antes do fato gerador do tributo.

– o juiz não pode conceder liminar impedindo o lançamento por 2 motivos:

1º – Para não gerar um dano de risco irreversível ao Estado e

2º – o que se suspende é a exigibilidade do crédito, e para haver crédito é necessário o 
lançamento.

– A medida liminar é instrumento apto a suspender a exigibilidade do crédito independentemente 
do depósito do montante integral (causa suspensiva independente).

MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA EM OUTRAS ESPÉCIES DE AÇÃO JUDICIAL

De maneira simplificada, a medida cautelar (como a liminar em mandado de segurança) visa 
a assegurar a eficácia do provimento judicial final, garantindo, assim, o resultado útil do 
processo. Já a tutela antecipada, como a própria denominação deixa entrever, visa a satisfazer 
desde logo o direito afirmado, antecipando o gozo de algo que só seria concedido no momento 
da sentença, apenas com a ressalva de que o julgamento é provisório e não definitivo.

Valem aqui, com as devidas adaptações, os mesmos comentários referentes à medida liminar 
em mandado de segurança.

MORATÓRIA E PARCELAMENTO

São hipóteses não litigiosas de suspensão do crédito.

O parcelamento existe no Brasil há bastante tempo, mesmo antes de ser inserido no CTN este 
inciso VI. Anteriormente, entendia-se que o parcelamento era uma espécie de moratória e por 
isso que o parcelamento também suspendia o crédito.

O CTN não traz nenhum dado para diferenciar moratória de parcelamento com segurança, mas, 
tendo em vista a utilização prática do instituto, podem ser apontadas as seguintes diferenças:

O PARCELAMENTO é uma medida corriqueira que visa possibilitar que as pessoas que estão 
fora da legalidade voltem a ela.

A MORATÓRIA é normalmente instituída para enfrentar anormalidade, como uma guerra, uma 
calamidade pública, uma grave crise econômica. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
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Não é porque o contribuinte conseguiu suspender a exigibilidade de crédito relativo ao imposto 
de renda (obrigação principal), que ele está dispensado de entregar a respectiva declaração 
(obrigação acessória).

ARTIGO 152

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I – em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e 
às obrigações de direito privado;

II – em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada 
por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua 
aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a 
expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.

ARTIGO 153, 154 e 155

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter 
individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I – o prazo de duração do favor;

II – as condições da concessão do favor em caráter individual;

III – sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, 
podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de 
concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter 
individual.
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Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos 
definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já 
tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.

Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito 
passivo ou do terceiro em benefício daquele.

Regra 01 (excepcionável por lei) → a moratória não abrange os créditos cujo lançamento não 
tenha ao menos sido iniciado.

Regra 02 (não excepcionável por lei) → quem agiu comprovadamente com dolo, fraude ou 
simulação não pode obter o benefício da moratória.

Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado 
de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições 
ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito 
acrescido de juros de mora:

I – com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado, ou de 
terceiro em benefício daquele;

II – sem imposição de penalidade, nos demais casos.

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da 
moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição do direito à cobrança 
do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o 
referido direito.

A análise do art. 155 do CTN é fundamental, uma vez que, apesar de sua redação abranger 
expressamente apenas os casos de moratória concedida em caráter individual, tem aplicação 
aos outros benefícios fiscais que possam ser individualmente concedidos, em virtude das 
regras de extensão previstas nos arts. 172, parágrafo único (remissão), 179, § 2.º (isenção), 
182, parágrafo único (anistia) – todos do CTN –, e da expressa aplicação subsidiária prevista no 
art. 155-A (parcelamento), também do CTN.

Há um erro técnico no dispositivo, pois ele se refere à revogação (desfazimento do ato 
em virtude de conveniência e oportunidade), quando deveria ter se referido à cassação 
(desfazimento do ato em virtude de o beneficiário não manter o cumprimento das condições e 
requisitos) ou à anulação (desfazimento em virtude de ilegalidade).

A consequência da “revogação” é o pagamento do tributo, dos juros e da correção monetária. 
Contudo somente haverá multa em caso de “dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro 
em benefício daquele”.

A existência ou não do dolo ou simulação também terá repercussão sobre a prescrição, de 
forma que, havendo tal elemento subjetivo, não se computará o prazo entre a concessão e a 
“revogação” do benefício, para efeito de cálculo do prazo extintivo.   

ARTIGO 155-A

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica.

Cada ente federativo deve criar sua própria lei específica disciplinando em que termos ocorrerá 
a concessão de parcelamento.
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§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a 
incidência de juros e multas.

Este parágrafo dá mais uma fundamentação legal ao posicionamento que o STJ já adotava: o 
parcelamento não traz os benefícios da denúncia espontânea.

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, relativas à 
moratória. 

Assim, diante da inexistência de disposição expressa relativa a determinado aspecto relacionado 
ao parcelamento, podem ser-lhe aplicáveis as regras que o CTN estipula para a moratória.

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do 
devedor em recuperação judicial.

§ 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3º deste artigo importa na aplicação 
das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, 
não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 
específica."

Pela importância da matéria, transcreve-se a lição constante da segunda edição do livro “Direito 
Tributário Esquematizado”:

“Previu-se, inicialmente, que lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos 
créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Trata-se de uma lei que é específica 
em relação a outra lei também específica. Assim, haverá em cada ente federado a edição 
de duas leis específicas sobre parcelamento. A primeira é a que trata genericamente do 
parcelamento de créditos tributários no âmbito da respectiva esfera (denominada de 
lei geral de parcelamento pelo § 4º). A segunda é a lei que tratará especificamente do 
parcelamento dos débitos da empresa em recuperação judicial. 

Caso o ente político não edite a segunda lei específica, surgirá para o devedor o direito 
de utilizar a lei geral de parcelamento do ente, não podendo, neste caso, ser o prazo de 
parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica.

A título de exemplo, suponha-se que a lei geral de parcelamento da União estipule um 
prazo máximo (para quitação) de 60 meses, que a lei específica federal para parcelamento 
dos débitos do devedor em recuperação judicial estipule um prazo máximo de 84 meses, 
e que a lei geral do Estado de Pernambuco estipule um prazo máximo de 72 meses para o 
parcelamento dos respectivos créditos. 

Pernambuco tem autonomia para editar lei disciplinando, no seu âmbito, as regras para 
parcelamento dos débitos dos devedores em recuperação judicial. A lógica indica que o 
faça estipulando condições mais facilitadas que aquelas previstas em sua lei geral. Caso 
Pernambuco não edite a segunda lei, o devedor beneficiário da sistemática possuirá o direito 
de parcelar seus débitos usando a lei geral do Estado, mas, como o prazo máximo previsto 
nesta lei (72 meses) é inferior ao previsto na lei federal específica (84 meses), é direito do 
devedor utilizar o prazo previsto nesta última norma. Não se trata de aplicação integral da 
lei federal. O parcelamento seguirá as regras constantes da lei geral de parcelamento do 
Estado de Pernambuco. Apenas o prazo a ser utilizado será o da lei federal específica (por 
ser maior).”
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3.5 – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

ARTIGO 156

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I – o pagamento;

II – a compensação;

III – a transação;

IV – remissão;

V – a prescrição e a decadência;

VI – a conversão de depósito em renda;

VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no 
artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII – a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX – a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X – a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. 

Pelos mesmos argumentos que foram explanados quando da análise das hipóteses de 
suspensão do crédito, as formas de exclusão, extinção e suspensão também são relacionadas 
pelo CTN de maneira exaustiva.

ATENÇÃO:

Não entram na lista nem a confusão nem a novação, formas de extinção das obrigações em 
geral previstas no Código Civil mas inaplicáveis em matéria tributária (ao menos em provas de 
concurso público, em que este entendimento tem sido seguido à risca).

O pagamento, a prescrição e decadência serão estudados à parte, tendo em vista a maior 
quantidade e complexidade das regras a eles aplicáveis. 

COMPENSAÇÃO

Opera-se a compensação quando “duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma 
da outra”. A consequência é que as duas obrigações “extinguem-se até onde compensarem” 
(CC, art. 368).

Assim, se “A” deve a “B” cem reais e “B” deve a “A” setenta reais, as obrigações são passíveis de 
compensação até setenta reais, de forma que a dívida de “B” estará completamente extinta e a 
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dívida de “A” será parcialmente extinta, restando, tão-somente, a parcela não compensada de 
trinta reais.

EM DIREITO CIVIL – a compensação depende de que as dívidas recíprocas sejam líquidas 
(quanto ao valor), certas (quanto à existência), vencidas (quanto à exigibilidade) e fungíveis 
(quanto ao objeto). 

EM DIREITO TRIBUTÁRIO – É possível a compensação de dívidas vencidas ou vincendas (ainda 
não vencidas). Só é possível, porém, compensar dívidas vincendas que tenham como credor o 
contribuinte (sendo o Estado sujeito passivo).

TRANSAÇÃO

Transação é o negócio jurídico em que as partes, mediante concessões mútuas, extinguem 
obrigações, prevenindo ou terminando litígios (CC, art. 840).

EM DIREITO CIVIL – As partes podem transacionar antes de ocorrer o litígio (para evitar o litígio) 
e a transação pode ser feita de acordo com a vontade das partes.

EM DIREITO TRIBUTÁRIO – Só se faz transação para “terminar” algum litígio (judicial ou 
administrativo) e se houver autorização em lei.

REMISSÃO

O dispositivo trata da Remissão, com “SS” (Perdão) e não da Remição, com “Ç” (resgate).

Tendo em vista a indisponibilidade do patrimônio público, a remissão sempre depende de lei.

A remissão pode perdoar indistintamente créditos tributários relativos a tributos ou a multas.

CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA

Conforme já analisado, o sujeito passivo que discorda de lançamento efetuado pode decidir 
por contestá-lo judicial ou administrativamente. 

Caso opte pela via judicial, é conveniente que adote alguma medida que suspenda a exigibilidade 
do crédito tributário contestado, pois, caso contrário, não haverá impedimento para que 
a Fazenda Pública proponha a ação de execução fiscal, constrangendo-lhe o patrimônio. A 
alternativa mais viável no caso é o depósito do montante integral. 

Não obtendo sucesso no litígio instaurado, a importância depositada será convertida em renda 
da Fazenda Pública interessada, de forma que o crédito tributário respectivo será extinto.

PAGAMENTO ANTECIPADO E HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO (OU DO 
PAGAMENTO, COMO AFIRMA O STJ)

Conforme já foi analisado na sistemática do lançamento por homologação, o sujeito passivo 
calcula o montante do tributo devido, antecipa o pagamento e fica no aguardo da homologação 
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do seu proceder pela autoridade administrativa. Somente com a homologação o CT estará 
definitivamente extinto.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

A ação de consignação em pagamento é o meio processual adequado para que o sujeito passivo 
exerça o seu direito de pagar e obter a quitação do tributo, quando tal providência está sendo 
obstada por fato imputável ao credor (hipóteses previstas no art. 164 do Código).

DECISÃO ADMINISTRATIVA IRREFORMÁVEL

Se o sujeito passivo, irresignado com lançamento efetuado pela autoridade administrativa, 
oferece impugnação, acaba por instaurar um litígio que seguirá as regras da lei do processo 
administrativo fiscal do respectivo ente tributante. 

Se, ao final do litígio, a decisão for pela improcedência do lançamento, o crédito estará 
definitivamente extinto. 

DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM JULGADO

Diz-se que a decisão judicial passou (ou transitou) em julgado quando contra a mesma não mais 
cabe recurso, situação em que o julgamento passa a gozar de imutabilidade constitucionalmente 
protegida (CF, art. 5º, XXXVI).

Por óbvio, assim como na decisão administrativa irreformável, somente extingue o crédito 
tributário a decisão judicial passada em julgado favorável ao sujeito passivo.

DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS

Em direito civil, dação em pagamento é uma forma de extinção das obrigações em que o credor 
concorda em receber do devedor algo diferente do que foi convencionado.

Adaptando isso ao Direito Tributário → em Direito Tributário não se fala em “convenção” (a lei 
é quem determina o objeto da obrigação). Como a lei diz que o tributo é prestação pecuniária, 
haverá dação em pagamento quando o Estado concordar em receber do sujeito passivo algo 
diferente de dinheiro. A única hipótese prevista no CTN é a dação em pagamento em bens 
imóveis.
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Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a 
ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 
e 149.

O CTN diz que vai a lei vai disciplinar o assunto, mas dá pistas do que deve ser feito quando 
remete aos artigos 144 e 149:

→ deve-se lançar novamente o tributo (de ofício, nos termos do art. 149) usando a lei que 
estava em vigor na data do fato gerador (nos termos do art. 144).

ARTIGO 157

PAGAMENTO 

O pagamento é a causa mais natural de extinção das obrigações. Tratando-se de matéria 
tributária, o CTN estatui um conjunto de regras específicas que diferenciam, em alguns 
aspectos, o regime jurídico a que está sujeito o pagamento como forma de extinção do crédito 
tributário daquele aplicável ao pagamento como causa extintiva das obrigações em geral.

Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário.

(Não ilide = não afasta)

A ideia é que, em direito tributário, a multa é sempre cumulativa, jamais substituindo o 
pagamento do respectivo tributo.

ARTIGO 158

Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:

I – quando parcial, das prestações em que se decomponha;

II – quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.

Este artigo traz uma grande diferença entre o pagamento em Direito Civil e o pagamento em 
Direito Tributário:

EM DIREITO CIVIL – quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última 
estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores (Código Civil, 
art. 322).

EM DIREITO TRIBUTÁRIO – A presunção não existe.

ARTIGO 159

Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na 
repartição competente do domicílio do sujeito passivo.

Regra subsidiária – será aplicada quando a lei não trouxer regra específica.

Se a lei não falar do assunto, a obrigação é portável, isto é, o credor tem que procurar o devedor 
e pagar.
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ARTIGO 160

Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito 
ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.

Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do 
pagamento, nas condições que estabeleça.

O prazo pode ser estipulado até mesmo por ato infralegal (como um decreto), mas não o sendo, 
valerá o prazo subsidiário de 30 dias, contados da notificação do lançamento.

Segundo o STF, a extinção do desconto não equivale à aumento do tributo, não obedecendo à 
anterioridade.

ARTIGO 161

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja 
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da 
aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por 
cento ao mês.

Como sempre há um prazo para pagamento (se não for definido em lei, aplica-se o prazo de 30 
dias, conforme visto acima), a mora em direito tributário é automática, não dependendo de 
“constituição em mora”. (o dia clama pelo homem)

Taxa de juros legal subsidiária → 1% a.m.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor 
dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

O sujeito passivo não tem o dever de pagar enquanto não for decidida a consulta eficaz (feita 
nos termos legais). Após a solução da consulta, o pagamento será feito sem os acréscimos de 
juros ou multas.

ARTIGO 162

Art. 162. O pagamento é efetuado:

I – em moeda corrente, cheque ou vale postal;

II – nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou por processo mecânico.

§ 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas para o pagamento por 
cheque ou vale postal, desde que não o torne impossível ou mais oneroso que o pagamento em 
moeda corrente.

§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o resgate deste pelo sacado.

Este artigo fala dos meios de pagamento. Isto é muito criticado pela doutrina porque na 
realidade o pagamento é sempre em dinheiro, sendo o cheque e o vale postal apenas o meio 
de transferir o dinheiro e os demais meios apenas formas de comprovação que o pagamento 
em (dinheiro) foi realizado.
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§ 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a inutilização regular daquela, 
ressalvado o disposto no artigo 150.

§ 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento por esta modalidade, não 
dão direito a restituição, salvo nos casos expressamente previstos na legislação tributária, ou 
naquelas em que o erro seja imputável à autoridade administrativa.

Estampilha é espécie de selo utilizado ostensivamente para comprovar o pagamento do tributo 
(ex. selo-pedágio).

§ 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico equipara-se ao pagamento em 
estampilha.

ARTIGO 163

Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para 
com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou 
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente 
para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na 
ordem em que enumeradas:

Refere-se à imputação do pagamento, a ser realizada quando há múltiplas obrigações com 
o mesmo credor e o mesmo devedor. O pagamento deve ser feito na ordem apontada pelo 
dispositivo, de forma que somente se passa para um novo inciso se o anterior a este não tiver 
solucionado a questão (os incisos devem ser memorizados na ordem em que aparecem).

I – em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes 
de responsabilidade tributária;

Obrigação própria – quando o devedor é contribuinte.

Responsabilidade tributária – quando o devedor é responsável.

II – primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;

Os créditos devem ser quitados na ordem inversa do grau de retributividade (do mais 
retributivo para o menos retributivo).

III – na ordem crescente dos prazos de prescrição;

Os créditos cujo prazo de prescrição é mais curto estão sobre maior risco de extinção e devem 
ser pagos com prioridade.

IV – na ordem decrescente dos montantes.

Critério de “desempate” cuja utilização é improvável, somente ocorrendo caso o problema não 
tenha se resolvido com os critérios anteriormente apontados.

ARTIGO 164

Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo, 
nos casos:

Consignação em pagamento – já analisada.
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I – de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de 
penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória;

II – de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem 
fundamento legal;

III – de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre 
um mesmo fato gerador.

§ 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar.

§ 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa efetuado e a importância 
consignada é convertida em renda; julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, 
cobra-se o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

REEPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO

É cediço em direito que quem pagou o que não era devido possui direito à restituição. O 
fundamento da regra é princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, pois não é justo 
que alguém obtenha um aumento patrimonial sem que tenha concorrido para tanto, sendo 
apenas beneficiário de erro de outrem.

ARTIGO 165

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total 
ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º 
do artigo 162, nos seguintes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face 
da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido;

II – erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo 
do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao 
pagamento;

Aqui, houve mais um equívoco no Código, não se queria falar em “edificação”, mas sim em 
“identificação”.

III – reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Verificado o recolhimento a maior, há o direito à restituição do montante que não era devido. 
Não há importância no fato de o sujeito passivo ter espontaneamente pago determinado valor 
a título de tributo por erroneamente entendê-lo devido; também é irrelevante se foi o Fisco ou 
o próprio sujeito passivo quem calculou o quantum que veio a ser pago. 

A possibilidade de restituição não depende de prévia ressalva de que o pagamento foi realizado 
“sob protesto”, pois a obrigação tributária tem por única fonte a lei (é ex lege), de forma a 
tornar irrelevante a vontade dos sujeitos passivo e ativo para o nascimento do dever legal.
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ARTIGO 166

Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo 
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no 
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Pela importância da matéria, transcreve-se trecho da lição constante na 2ª edição do livro 
“Direito Tributário Esquematizado”:

“São indiretos os tributos que, em virtude de sua configuração jurídica, permitem a 
translação do seu encargo econômico para uma pessoa diferente daquela definida em lei 
como sujeito passivo. Por sua vez, são diretos os tributos que não permitem, oficialmente, 
tal translação.”

(...)Nos tributos diretos, a regra relativa às restituições já foi estudada e é por demais 
simples. Quem pagou um valor indevido ou maior que o devido tem direito à restituição.

Nos tributos considerados indiretos, a questão deve ser analisada por outra ótica. Se o 
contribuinte de direito repassou oficialmente o encargo econômico do tributo para um 
terceiro e, mais à frente, percebeu-se que tal ônus não correspondia ao previsto na lei, 
havendo direito à restituição, seria justo restituir o excesso ao primeiro?

Em termos práticos, suponha-se que um comerciante (contribuinte de direito) recolheu aos 
cofres públicos – a título de ICMS – R$ 1.000,00 incluídos no preço de uma venda feita a 
consumidor (contribuinte de fato). Admita-se que, mais tarde, seja descoberto que o valor 
correto do ICMS devido na operação seria de R$ 600,00. Teria o comerciante o direito à 
restituição do excesso pago?

Perceba-se que, se a pergunta for respondida positivamente, haverá enriquecimento sem 
causa (do comerciante), pois o mesmo receberá a título de restituição um valor que apenas 
repassou aos cofres públicos, mas que, na realidade, saiu do bolso do consumidor final.

Durante algum tempo, pautado no argumento de que a restituição geraria enriquecimento 
sem causa do contribuinte (de direito), o STF entendeu ser impossível a restituição, tendo 
inclusive editado, em 1963, a Súmula 71, cuja redação afirmava de maneira clara que 
“embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto”. 

A doutrina teceu severas críticas ao entendimento, argumentando, basicamente, que, sob 
a desculpa de tentar evitar o enriquecimento sem causa (do contribuinte de direito), o STF 
acabou por oficializá-lo, porque a negativa de restituição de valor recebido a maior configura 
enriquecimento sem causa do beneficiário do pagamento (no caso o Estado). Posicionando-
se de maneira no mínimo curiosa, o Tribunal afirmava que, se o enriquecimento sem causa 
fosse inevitável, mal menor seria sua ocorrência em benefício do Estado, pois o privilégio seria 
repartido por toda a sociedade.

Mais à frente, o Código Tributário Nacional (1966) deu solução mais razoável, consoante se 
percebe do art. 166, abaixo transcrito:

“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo 
encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no 
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
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Ao se referir aos tributos que comportem, por sua natureza, a repercussão econômica, o CTN 
adota a definição de tributo indireto esposada nesta obra. Assim, não basta que seja possível a 
repercussão econômica, pois, conforme afirmado, tal possibilidade existe praticamente em todo 
tributo. É necessário que as normas que disciplinam o tributo prevejam a possibilidade oficial 
de transferência do encargo. Trata-se da repercussão jurídica e não apenas da repercussão 
econômica.

O mais relevante é que o dispositivo tomou um caminho diferente daquele anteriormente 
sumulado pelo STF, permitindo a restituição do tributo indireto nas seguintes – e exaustivas – 
hipóteses:

a) quando o contribuinte de direito comprovar que não transferiu o encargo financeiro do 
tributo; e

b) quando o contribuinte de direito estiver expressamente autorizado pelo contribuinte de fato 
a receber a restituição.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal evoluiu no seu antigo entendimento e editou a 
Súmula 546, abaixo transcrita:

STF – Súmula 546 – “Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido 
por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum 
respectivo”. 

De uma forma mais clara, não havendo repercussão, o contribuinte de direito (de jure) é na 
realidade também contribuinte de fato, pois sofre o encargo econômico do tributo, não 
havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

O entendimento é aplicado na prática, não obstante as respeitáveis dissonâncias doutrinárias. 
Pela relevância pedagógica de demonstrar a) a utilização jurisprudencial da classificação dos 
tributos como diretos e indiretos; b) a inclusão do ICMS no último grupo; e c) a aplicabilidade do 
art. 166 do CTN e da Súmula 546 do STF, transcreve-se a seguinte ementa, da lavra do Superior 
Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. 440.300-SP):

“Tributário. Compensação. Repetição de indébito. ICMS. Tributo indireto. Transferência de 
encargo financeiro ao consumidor final. Art. 166 do CTN. Ilegitimidade ativa.

1. ICMS é de natureza indireta, porquanto o contribuinte real é o consumidor da mercadoria 
objeto da operação (contribuinte de fato) e a empresa (contribuinte de direito) repassa, no 
preço da mesma, o imposto devido, recolhendo, após, aos cofres públicos o tributo já pago 
pelo consumidor de seus produtos. Não assumindo, portanto, a carga tributária resultante 
dessa incidência.

2. Ilegitimidade ativa da empresa em ver restituída a majoração de tributo que não a 
onerou, por não haver comprovação de que a contribuinte assumiu o encargo sem repasse 
no preço da mercadoria, como exigido no art. 166 do Código Tributário Nacional. Prova da 
repercussão. Precedentes.

3. Ausência de motivos suficientes para a modificação do julgado. Manutenção da decisão 
agravada.

4. Agravo Regimental desprovido” (STJ, 1.a T., AgRg REsp 440.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 
21.11.2002, DJ 09.12.2002, p. 302).”
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ARTIGO 167

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos 
juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não 
prejudicadas pela causa da restituição.

Exemplo:

Uma pessoa paga R$ 2.000,00 a título de tributo, com os acréscimos legais abaixo discriminados: 

VALOR PAGO VALOR DEVIDO VALOR A RESTITUIR

IMPOSTO DE RENDA R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

JUROS POR ATRASO 
NO PAGAMENTO 

(40%)
R$ 800,00 R$ 400,00 R$ 400,00

MULTA DE OFÍCIO 
(75%) R$ 1.500,00 R$ 750,00 R$ 750,00

MULTA POR ATRASO 
NA ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO (VALOR 
FIXO DE R$ 500,00) (*)

R$ 500,00 R$ 500,00 –

(*) Não irá restituir porque esta multa é de caráter formal e não é prejudicada pelo motivo da 
restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado 
da decisão definitiva que a determinar.

Juros não capitalizáveis = juros simples.

STJ – Súmula 188 – “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a 
partir do trânsito em julgado da sentença”.

STJ – Súmula 162 – “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir 
do pagamento indevido”. 

ARTIGO 168

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, 
contados:

PRAZO DECADENCIAL

I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;

Pagamento a maior ou indevido → da data da extinção do crédito tributário.

Após a LC 118/2005, em todos os casos, o termo inicial será a data do pagamento indevido.

A Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe:
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“Art. 3º – Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo 
sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o 
§ 1º do art. 150 da referida Lei.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação, observado, 
quanto ao art. 3º o disposto no art. 106, inciso I, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 – 
Código Tributário Nacional.”

A retroatividade prevista no artigo 4º da LC foi “derrubada” pelo STJ – pois o art. 3º traz preceito 
normativo e não meramente interpretativo. 

II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão 
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado 
ou rescindido a decisão condenatória.

ARTIGO 169

Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a 
restituição.

Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando 
o seu curso, por metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante 
judicial da Fazenda Pública interessada.

Novamente, pela relevância da matéria, transcreve-se trecho constante da 2ª edição do livro 
“Direito Tributário Esquematizado):

“A regra trata da prescrição intercorrente, que se terá por verificada caso o processo 
judicial não venha a ser concluído no prazo legalmente fixado. O normal seria que, com 
a interrupção de um prazo, o mesmo fosse integralmente restituído, voltando a fluir por 
inteiro, pois normalmente os casos de interrupção se referem a providências do interessado 
que demonstra não estar inerte, afastando a possibilidade de perecimento do seu direito. 
Como consequência, é regra quanto à prescrição intercorrente que o prazo para que uma 
ação venha a ter julgamento definitivo é o mesmo que possui o autor para ajuizá-la. Aqui, 
novamente criando uma vantagem em benefício da Fazenda Pública, o dispositivo previu 
que o prazo para a conclusão corresponde apenas à metade do prazo para ajuizamento.

Quem conhece o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro sabe que é praticamente 
impossível que uma ação judicial venha a ser julgada em caráter definitivo dentro de 
um ano. O Judiciário tem entendido que a prescrição intercorrente somente pode ser 
declarada se a demora excessiva for imputável ao próprio autor da ação. Não parece 
possível a prolação de provimento judicial, declarando o perecimento de qualquer direito 
em virtude da longa duração de processo causada, em última análise, pela ineficiência e 
lentidão típicas da própria sistemática jurisdicional brasileira.

Um outro ponto a ser realçado é a impossibilidade de a interrupção de prazo gerar 
prejuízos para o interessado que a promoveu. Trata-se de regra principiológica, uma vez 
que, conforme já ressaltado, se o fundamento básico dos prazos extintivos (prescrição e 
decadência) é o de que “o direito não socorre a quem dorme”, não se pode punir com a 
diminuição de prazo aquele que agiu, demonstrando que não dorme. 



 Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Ricardo Alexandre

www.acasadoconcurseiro.com.br 1187

Assim, se a interrupção ocorrer na segunda metade do prazo de dois anos previsto no 
dispositivo, o prazo voltará a fluir por mais um ano (houve ampliação de prazo). Já se a 
interrupção ocorrer na primeira metade do prazo original, não poderá se imaginar que o 
prazo recomeçará seu curso pela metade, pois haveria prejuízo do interessado.”

ARTIGO 170

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada 
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com 
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos 
deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que 
a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da 
compensação e a do vencimento.

Forma de extinção já analisada (art. 156).

ARTIGO 170-A

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

ARTIGO 171

Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 
tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de 
litígio e consequente extinção de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada 
caso.

Forma de extinção já analisada (art. 156).

ARTIGO 172

Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, 
remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo:

I – à situação econômica do sujeito passivo;

II – ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato;

III – à diminuta importância do crédito tributário;

IV – a considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou materiais do 
caso;

V – a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, 
quando cabível, o disposto no artigo 155.

Forma de extinção já analisada (art. 156).
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Prescrição e Decadência 

1.0 – Decadência

O prazo para que a Administração Tributária, por meio da autoridade competente, promova o 
lançamento é decadencial. O prazo para que se ajuíze a ação de execução fiscal é prescricional. 
Assim, operada a decadência, tem-se por extinto o direito de lançar. Verificada a prescrição, 
tem-se impossibilitado o manejo da ação de execução fiscal.

Utilizando um parâmetro mais técnico para diferenciar prescrição e decadência quanto à 
essência, pode-se afirmar que a prescrição extingue direitos a uma prestação (que podem 
ser violados pelo sujeito passivo), enquanto a decadência extingue direitos potestativos 
(invioláveis). Assim, o direito de lançar é potestativo, sendo sujeito à decadência; já o direito 
de receber o valor lançado é “direito a uma prestação”, estando a ação que o protege sujeita 
à prescrição.

De qualquer forma, para os objetivos do curso, a diferenciação é simples e segura, pois o 
lançamento é exatamente o marco que separa, na linha do tempo, a prescrição da decadência. 
Assim, antes do lançamento, conta-se o prazo decadencial (que é, em suma, o prazo para 
que o Fisco exerça o direito de lançar). Quando o lançamento validamente realizado se torna 
definitivo, não mais se fala em decadência (pois o direito do Estado foi tempestivamente 
exercido), passando-se a contar o prazo prescricional (para propositura da ação de execução 
fiscal).

A diferenciação pode ser visualizada da seguinte forma:

Conforme será detalhado adiante, o termo inicial do prazo decadencial não é exatamente a 
data da ocorrência do fato gerador, mas uma data em torno deste momento (via de regra, o 
primeiro dia do exercício financeiro subsequente). No caso do lançamento por homologação, 
contudo, o termo inicial pode coincidir com precisão com a data do fato gerador.
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Também é importante ressaltar que, na ilustração proposta, supôs-se que o lançamento 
realizado não foi impugnado, tornando-se definitivo trinta dias após a notificação feita ao 
sujeito passivo. No caso de impugnação, o prazo prescricional somente iniciaria sua fluência 
com o fim do processo administrativo fiscal e do prazo fatal para pagamento do tributo.

Pelo que foi analisado, percebe-se que a fluência do prazo decadencial impede o nascimento 
do crédito tributário. Estranhamente, contudo, o CTN incluiu a decadência entre as formas de 
extinção do crédito tributário, de forma a acabar por afirmar que a decadência extingue algo 
que ela própria impediu que nascesse.

O prazo decadencial é de cinco anos. Entretanto, a definição precisa do termo inicial da 
decadência é o ponto mais controverso e relevante sobre a matéria, existindo quatro diferentes 
regras estabelecidas no Código Tributário Nacional, conforme relacionado abaixo:

A regra geral está prevista no inciso I do art. 173 do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda 
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do 
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Imagine-se que determinado tributo sujeito a lançamento de ofício teve fato gerador em 1º de 
janeiro de 2007. Teoricamente, já no dia 2 de janeiro do mesmo ano seria possível à autoridade 
fiscal competente efetuar o lançamento. Como a providência já seria possível em 2007, o direito 
de a Fazenda Pública tomá-la extingue-se após cinco anos, contados a partir de 1º de janeiro 
de 2008. Por conseguinte, a decadência estará consumada em 1º de janeiro de 2013, de forma 
que o lançamento somente poderia ser realizado até 31 de dezembro de 2012.
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 A situação pode ser visualizada da seguinte forma:

Regra da antecipação de contagem

O parágrafo único do art. 173 do CTN estatui que o direito de lançar se extingue definitivamente 
com o decurso do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha sido iniciada a 
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida 
preparatória indispensável ao lançamento.

O dispositivo é aplicável nos casos em que, durante o lapso de tempo compreendido entre 
o fato gerador e o início da fluência do prazo decadencial, a Administração Tributária adota 
medida preparatória para o lançamento. 

O exemplo mais comum é o caso em que, antes de se chegar o primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a Administração Tributária 
inicia procedimento de fiscalização relativo ao fato. 

É pacífico o entendimento segundo o qual a regra do parágrafo único somente tem o condão 
de antecipar a contagem de prazo, não gerando qualquer efeito sobre a contagem de prazo 
que já teve sua fluência iniciada. Assim, como é regra em direito, iniciada a contagem do prazo 
decadencial, nenhum fato posterior terá efeito sobre seu curso. A única exceção é a constante 
da terceira regra, estudada a seguir.

Esquematicamente, a situação pode ser visualizada da seguinte forma:
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Regra da anulação de lançamento por vício formal

Segundo o art. 173, II, do CTN, o direito de proceder ao lançamento extingue-se em cinco 
anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado.

A regra somente é aplicável quando o vício que constar do lançamento for de natureza 
formal (adjetivo), não aproveitando aos casos de vício material (substantivo). Assim, se o 
lançamento foi declarado nulo em virtude de cerceamento de defesa do sujeito passivo ou 
de a autoridade lançadora carecer de competência legal para exercer a atividade, a regra é 
aplicável, pois o vício não se refere ao conteúdo do ato, mas sim a um aspecto formal. Já no 
caso em que o lançamento é anulado porque o órgão julgador entendeu que a situação-base 
considerada como fato gerador do tributo não se enquadra com precisão na hipótese legal de 
incidência tributária, não tem lugar a regra, pois o vício é material e não formal. Na segunda 
hipótese, a fraseologia administrativa costuma afirmar que “lançamento é improcedente”.

Parte da doutrina entende que a regra estatui hipótese de interrupção de prazo decadencial, 
porque o prazo começara a fluir, e um evento (anulação de lançamento) fez com que o mesmo 
fosse devolvido. Uma outra corrente doutrinária afirma que não se trata de interrupção de 
prazo, mas sim de concessão de um novo prazo, totalmente independente do originário.

No concurso para Procurador Federal realizado em 2004, o CESPE, mesmo após o julgamento 
dos recursos, considerou errada a seguinte assertiva: “A decadência, em direito tributário, 
refere-se ao direito de constituir o crédito tributário, não sendo o prazo decadencial sujeito 
a suspensão ou interrupção”.

Ao que parece, o CESPE adota a primeira corrente, segundo a qual o art. 173, II, traz causa de 
interrupção de prazo decadencial. Quem segue esta linha também entende que o dispositivo 
engloba uma causa de suspensão do prazo prescricional, pois o mesmo não fluiria na 
pendência do processo em que se discute a validade do lançamento feito. 

A título de exemplo, imagine-se que, no dia 22 de maio de 2007, tenha ocorrido o fato gerador 
de determinada taxa sujeita a lançamento de ofício. Nesta situação, por conta da regra geral, 
o prazo decadencial começaria a fluir no primeiro dia do exercício seguinte (1.º de janeiro de 
2008). Admita-se que, no dia 23 de abril de 2011, um agente público incompetente promova 
o lançamento do tributo e que, posteriormente, o sujeito passivo impugne o lançamento 
realizado, resultando na anulação de lançamento em virtude do vício formal decorrente da 
incompetência da autoridade lançadora. Se a declaração de nulidade se tornar definitiva no 
dia 20 de novembro de 2013, a partir desta data começará a fluir quinquênio legal para a 
realização de novo lançamento.

A situação proposta pode ser visualizada da seguinte forma:
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Regra do lançamento por homologação

O § 4.º do art. 150 do CTN, disciplinando a sistemática do lançamento por homologação, dispõe 
que se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do 
fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a 
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Doutrina esmagadora tem entendido que o passar do prazo para a homologação, sem que esta 
tenha sido expressamente realizada, não apenas configura homologação tácita, mas também 
decadência do direito de constituir o crédito tributário relativo a qualquer diferença entre o 
valor antecipado pelo sujeito passivo e aquele que a Administração Tributária entende devido.

Quando há a antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, o passar do prazo de cinco anos 
tem o efeito de concluir o de lançamento, não havendo, nesse caso, “decadência do lançamento 
por homologação”, mas sim decadência do direito de a Administração Tributária lançar de 
ofício as diferenças apuradas, caso viesse a deixar de “homologar o lançamento”.  

Seguindo esta linha, o CESPE, no concurso para Advogado da União, realizado em 2002, 
considerou correta a seguinte assertiva: “A despeito das controvérsias teóricas que cercam 
os institutos da prescrição e da decadência no direito civil, no direito tributário a doutrina 
considera que a segunda fulmina o direito de o fisco efetuar o lançamento do tributo; 
consequentemente, é correto afirmar que a decadência, via de regra, não atinge os chamados 
lançamentos por homologação”.

Dúvidas poderiam surgir quanto à solução a ser adotada, quando verificada a presença de dolo, 
fraude ou simulação, pois o § 4º do art. 150 do CTN apenas excetua tais casos da regra que 
enuncia, sem, contudo, prever a regra aplicável aos mesmos. 

Não obstante algumas controvérsias, sedimentou-se em sede doutrinária o entendimento no 
sentido de que, na ausência de regra expressa, a contagem do prazo decadencial deveria ser 
feita de acordo com a regra geral do art. 173, I, do CTN. 

A solução é a mais consentânea com o espírito do CTN, pois além do argumento irretocável da 
aplicabilidade da regra geral na ausência de regra específica, há de se ressaltar que a existência 
de dolo, fraude ou simulação gera dificuldades para que o Fisco descubra a realidade dos 
fatos, o que, nos termos já analisados, deve levar à concessão de um prazo razoável para o 
começo da contagem do prazo decadencial, como ocorre, conforme analisado, na regra geral 
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constante do art. 173, I, do Código. Ademais, a descoberta do ilícito deve ter por consectário 
um procedimento que culmine com um lançamento de ofício, o qual se submete, no tocante ao 
prazo decadencial, à multicitada regra geral.

A tese dos “cinco mais cinco”

A partir de 1995, o STJ passou a adotar um entendimento que tem o efeito de ampliar o prazo 
para que a Fazenda Pública constitua créditos tributários relativos a diferenças apuradas na 
sistemática do lançamento por homologação (REsp. 58.918/RJ)

A tese era engenhosa e decorria do entendimento de que as regras relativas à decadência do 
direito de lançar eram  exclusivamente aquelas constantes do caput, alíneas e parágrafo único 
do art. 173 do CTN. Nessa linha, a regra relativa ao prazo para homologação (CTN, art. 150, § 
4º) deveria ser complementada pela constante do art. 173, I, do mesmo Código.

 Por conseguinte, a decadência somente se verificaria com o decurso de cinco anos, contados 
do exercício seguinte àquele em que se extinguiu o direito potestativo que possui o Estado para 
rever o lançamento.

Um exemplo ajuda na compreensão da tese.

Suponha-se que o fato gerador de um tributo sujeito a lançamento por homologação ocorra no 
dia 16 de março de 2006 e que o respectivo sujeito passivo, descumprindo a legislação aplicável, 
não realize qualquer pagamento até a data do vencimento. O prazo para “homologação” seria 
de cinco anos contados do fato gerador, expirando-se no dia 16 de março de 2011 (aplicação do 
art. 150, § 4º, do CTN). Como no último dia do prazo a Administração Tributária poderia deixar 
de “homologar o lançamento” e constituir o crédito correspondente, o prazo para lançar de 
ofício seria de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte (1º de janeiro 
de 2012). Nessa linha, a decadência somente ocorreria no dia 1º de janeiro de 2017.

A situação pode ser visualizada da seguinte forma:

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado um entendimento 
mais consentâneo com o caminho apontado com a doutrina majoritária, nos termos aqui 
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explanados. Resumidamente, na linha hoje seguida pela Corte, o prazo decadencial, na 
sistemática do lançamento por homologação, obedece às seguintes regras:

a) se o tributo não foi declarado nem pago, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro 
dia do exercício seguinte (aplicação do art. 173, I do CTN);

A homologação incide sobre o pagamento. Não havendo pagamento nem declaração de 
débito, não há o que homologar, devendo, por conseguinte, ser utilizada a regra geral de 
contagem do prazo decadencial para efeito de realização de lançamento de ofício.

b) se foi realizado um pagamento, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da 
data do fato gerador, para homologar tal pagamento expressamente ou realizar eventual 
lançamento suplementar (de ofício), caso contrário, ocorrerá homologação tácita e o 
crédito estará definitivamente extinto (aplicação pura e simples do art. 150, § 4º do CTN).

c) se o tributo foi declarado e não pago, não há que se falar em decadência, pois o crédito 
tributário estará constituído pela própria declaração de débito do contribuinte, sendo 
possível a imediata inscrição em dívida ativa e posterior ajuizamento da ação de execução 
fiscal (a preocupação passa, portanto, a ser com o prazo prescricional, contado a partir do 
vencimento do prazo para pagamento).

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, contrariando entendimento de boa parte da 
doutrina, entendeu que se o contribuinte elabora as declarações informando débitos não 
pagos e a lei prevê tal situação como confissão de débito com efeito constitutivo do crédito 
tributário (como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ou as Guias 
de Informação e Apuração ICMS – GIA), não há que se falar em decadência (AgRg nos EAg 
670.326/PR). Nas decisões mais recentes, o STJ acabou por estender o raciocínio para todas as 
declarações tributárias existentes na sistemática do lançamento por homologação (AgRg no Ag 
884833 / SC – Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DJ de DJ 07.11.2007).

Por conseguinte, é lídimo afirmar que, na sistemática do lançamento por homologação, 
havendo declaração de débito sem o correspondente pagamento, na data do vencimento 
serão verificados quatro efeitos:

 – início da contagem do prazo prescricional;

 – possibilidade de imediata inscrição do declarante em dívida ativa;

 – impossibilidade de o declarante gozar dos benefícios da denúncia espontânea;

 – impossibilidade de o declarante obter certidão negativa de débitos.

O prazo decadencial e as contribuições para a seguridade social

O art. 45 da Lei 8.212/1991 estipula um prazo decadencial de dez anos para a realização do 
lançamento das contribuições para financiamento da seguridade social.

Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça considerando que o dispositivo veiculou 
matéria reservada a lei complementar, considerou-o, formalmente inconstitucional. Pela 
extrema relevância do Acórdão, transcreve-se sua Ementa (grifou-se):
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“CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DO ARTIGO 45 DA LEI 8.212, DE 1991. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA CONSTITUIÇÃO. 

1. As contribuições sociais, inclusive as destinadas a financiar a seguridade social (CF, art. 
195), têm, no regime da Constituição de 1988, natureza tributária. Por isso mesmo, aplica-
se também a elas o disposto no art. 146, III, b, da Constituição, segundo o qual cabe à 
lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência 
tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos respectivos prazos. 
Consequentemente, padece de inconstitucionalidade formal o artigo 45 da Lei 8.212, de 
1991, que fixou em dez anos o prazo de decadência para o lançamento das contribuições 
sociais devidas à Previdência Social. 

2. Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.” (AI no REsp 616348, Corte Especial, 
Rel Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU de 15/10/2007)

A decisão – unânime, diga-se de passagem – é fruto de controle difuso de constitucionalidade, 
somente tendo eficácia para as partes no processo, não impedindo que a fazenda pública 
continue utilizando o prazo de dez anos nos demais casos concretos. Além disso, por versar 
sobre matéria de fundo constitucional, há de se aguardar um pronunciamento do Supremo 
Tribunal Federal sobre a questão.

Em concursos públicos, contudo, o precedente é de cobrança bastante provável, de onde 
decorre a necessidade de uma atenção especial dos candidatos.

2.0 – Prescrição

Opera-se a prescrição quando a Fazenda Pública não propõe, no prazo legalmente estipulado, a 
ação de execução fiscal para obter a satisfação coativa do crédito tributário.

Com a notificação, o lançamento está constituído, mas não que ele está definitivamente 
constituído, uma vez que é facultado ao sujeito passivo impugnar o lançamento realizado. Por 
conseguinte, tem-se uma situação em que não se conta decadência – porque a Administração 
já exerceu seu direito – nem prescrição por conta da ausência de definitividade do lançamento 
efetuado.

Não havendo pagamento ou impugnação ou, em havendo esta, concluído o processo 
administrativo fiscal e ultrapassado o prazo para pagamento do crédito tributário sem que o 
mesmo tenha sido realizado, começa a fluir o prazo prescricional.

Também no que concerne à prescrição, a Lei 8.212/1991 tentou dobrar o prazo previsto no 
CTN. No art. 46 da Lei, afirma-se que “o direito de cobrar os créditos da Seguridade Social, 
constituídos na forma do artigo anterior, prescreve em 10 (dez) anos”. 

Registre-se que apesar de na decisão do Superior Tribunal de Justiça em que foi declarada a 
inconstitucionalidade do prazo decadencial (art. 45 da Lei 8.212/1991) de dez anos não haver 
sido discutido o prazo prescricional (art. 46 da Lei 8.212/1991), os mesmos argumentos induzem 
a uma provável futura pronúncia de invalidade também desta regra (AI no REsp 616348). 
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Interrupção do prazo prescricional

Os casos de interrupção do prazo prescricional estão enumerados no art. 174 do CTN da 
seguinte forma:

“Art. 174. (...)

(...)

 Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento 
do débito pelo devedor”.

Nos três primeiros casos, a interrupção ocorre em decorrência de ato praticado na seara 
judicial. Somente na última hipótese (confissão de dívida) aparece a expressão “ainda que 
extrajudicial”, possibilitando a interrupção na seara administrativa. 

A última hipótese também merece um destaque especial por configurar a única situação 
de interrupção que pode decorrer de iniciativa do próprio devedor, pois, conforme se pode 
verificar em todos os demais casos, a interrupção decorre de ato em que o credor manifesta 
sua intenção de receber o crédito, demonstrando não estar inerte.

O Despacho do Juiz que Ordenar a Citação em Execução Fiscal

O dispositivo que hoje prevê a interrupção do prazo prescricional “pelo despacho do juiz que 
ordenar a citação em execução fiscal” tem sua atual redação dada pela Lei Complementar 
118/2005. Até então, o CTN previa que a interrupção ocorreria “pela citação pessoal feita ao 
devedor”.

A redação anterior criava um conflito com o art. 8.º, § 2.º, da Lei 6.830/1980 (Lei das Execuções 
Fiscais), em cuja redação se afirmava que “o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe 
a prescrição”. O Superior Tribunal de Justiça entendia que, em se tratando de execuções fiscais 
da dívida ativa de natureza tributária, o dispositivo não poderia ser aplicado, uma vez a Lei das 
Execuções Fiscais é ordinária e, quando da sua edição (1980), o CTN já possuía status de lei 
complementar (STJ – AGREsp. 323.442/SP).

A prevalência da redação anterior do CTN possibilitava ao devedor fugir à citação pessoal, de 
forma a manter artificiosamente a fluência do prazo prescricional. Tal situação era por demais 
injusta para a Fazenda Pública, pois, mesmo agindo (propondo a ação de execução fiscal), 
poderia ver seu direito perecer por algo que lhe é alheio (a fuga do devedor).

Com a alteração, o CTN e a LEF se tornaram compatíveis, de forma a não haver mais qualquer 
dúvida sobre a citada regra de interrupção.
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O Protesto Judicial e a Constituição em Mora

O protesto judicial e a adoção de atos que constituam em mora o devedor não são, na prática, 
meios utilizados pela Fazenda Pública para manifestar seu interesse em receber o montante 
objeto de lançamento. A medida tomada no caso de inadimplência é logo o ajuizamento da 
ação de execução fiscal.

É importante saber, contudo, que qualquer medida judicial adotada pelo credor, demonstrando 
que não está inerte e que deseja receber o valor lançado, constituirá em mora o devedor, 
restituindo ao credor o prazo prescricional na sua integralidade. Estão incluídas na regra, além 
dos protestos judiciais (citados redundantemente no inciso II, pois já alcançados pelo genérico 
inciso III), as interpelações e notificações judiciais, bem como os arrestos e demais medidas 
cautelares.

Confissão de Dívida

A quarta hipótese de interrupção do prazo prescricional dá-se “por qualquer ato inequívoco 
ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme comentado anteriormente, essa hipótese possui duas peculiaridades importantes: é 
a única que pode ocorrer extrajudicialmente e a única que pode se verificar por iniciativa do 
devedor.

Os casos mais comuns de verificação concreta da hipótese se dão no pedido de parcelamento e 
no de compensação do débito, pois quem solicita tais providências demonstra concordar com a 
existência do débito, de forma que, mesmo sem que o credor envide esforços concretos para a 
satisfação do seu crédito, terá o prazo integralmente restituído.

Curiosamente, com a formulação do pedido de parcelamento do débito, ocorre a interrupção 
do prazo prescricional; com o deferimento do pedido, a exigibilidade do crédito estará 
suspensa o que, conforme se verá no item a seguir, também suspenderá o prazo de prescrição. 
Assim, a Fazenda Pública, além de contar com a devolução integral do prazo (decorrência da 
interrupção) também, terá, caso deferido o pleito, a paralização da fluência do prazo que lhe 
foi devolvido (consequência da suspensão).

Apesar de demonstrar concordância com o débito objeto de confissão, nada impede a 
formulação posterior de pedido de restituição, pois a restituição de valores indevidamente 
recolhidos deve ser feita “independentemente de prévio protesto” (CTN, art. 165), sendo 
irrelevante, para efeito de restituição, o estado de espírito ou as razões íntimas do devedor no 
momento do pagamento.

Suspensão do prazo prescricional

 No subitem anterior, afirmou-se que, ocorrida uma causa de interrupção do prazo de 
prescrição, este é integralmente devolvido ao credor. Trata-se de um fenômeno instantâneo, 
de forma que o prazo é interrompido e, logo após, volta a fluir pelo seu total.

 Nos casos de suspensão, o prazo fica sem fluir durante o tempo em que durar a respectiva 
causa e, cessada esta, volta ao seu curso apenas pelo que lhe faltava.
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O CTN não prevê expressamente as hipóteses de suspensão da fluência do prazo prescricional. 
Entretanto, tem-se entendido, com base em diversos fundamentos que o fenômeno ocorre nas 
seguintes hipóteses:

a) a concessão de moratória, parcelamento, remissão, isenção e anistia em caráter individual 
e mediante procedimento fraudulento do beneficiário (nestes casos o prazo ficará suspenso 
até a “revogação” do favor);

b) as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN 
(nestes casos a suspensão durará até que o crédito volte a ser exigível);

c) a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (a suspensão durará 180 dias ou até a 
distribuição da ação de execução fiscal, se esta ocorrer primeiro);

d) a ordem judicial suspendendo o curso da execução fiscal, enquanto não for localizado 
o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (neste caso a 
suspensão deve durar um ano, após o qual o processo será arquivado).

EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

As causas de exclusão são hipóteses legais de impedimento à constituição do crédito tributário. 
Diante de tais hipóteses o lançamento não é realizado, não havendo que se falar em crédito. 

A decadência é tratada pelo CTN como forma de extinção do crédito, mas como ela se constitui 
num impeditivo ao lançamento por decurso de prazo, seria melhor enquadrada como hipótese 
de exclusão. Não obstante este entendimento, tendo em vista a afirmação constante do art. 
141 do Código de que o crédito tributário somente se exclui nas hipóteses previstas nesta Lei 
(CTN), no que concerne a provas de concurso público, deve-se adotar a tese de que somente 
excluem o crédito a isenção e a anistia.

A isenção é forma de exclusão de crédito tributário relativo a tributo, impedindo-o de ser 
lançado. Já a anistia exclui crédito tributário relativo a infrações, impedindo o lançamento das 
respectivas multas.

Registre-se que a remissão (forma de extinção do crédito) pode ser aplicável tanto a tributos 
quanto a multas.

Assim, se o Estado quer perdoar uma infração cometida, mas cuja multa ainda não foi lançada, 
deve conceder anistia (impede-se o lançamento). Todavia, se o Estado quer perdoar uma 
infração cometida, cuja multa já foi lançada, deve conceder remissão (extinguindo-se um 
crédito já existente). 

ARTIGO 175

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

I – a isenção;

II – a anistia.
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Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações 
acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

Por exemplo: a concessão de isenção do imposto sobre a renda (obrigação principal), não livra 
o particular de entregar a respectiva declaração (obrigação acessória). Não se aplica aqui a 
máxima segundo a qual o acessório segue o destino do principal.

ARTIGO 176

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique 
as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o 
prazo de sua duração.

Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade 
tributante, em função de condições a ela peculiares.

Reafirmação da regra constante do art. 150, § 6º da CF/88. Como o patrimônio público é 
indisponível, não se admite a dispensa de pagamento do tributo por outro ato senão a lei. 
Mesmo nos casos em que o Estado firma contrato prometendo isenção a uma empresa que 
decida por se instalar em determinado local, a isenção somente existirá se e quando for prevista 
em lei.

Recorde-se que, quanto ao ICMS, a sistemática de concessão de isenções é bastante diversa, 
dependendo de convênios entre os Estados e DF e de ratificação do Governador mediante 
decreto (CF, art. 155, § 2º, XII, “g”).

ARTIGO 177

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva:

I – às taxas e às contribuições de melhoria;

II – aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.

O dispositivo, por começar com a cláusula “salvo disposição de lei em contrário”, não impede 
a concessão de isenção nas hipóteses dos incisos. Apenas se afirma que a isenção não será 
automaticamente extensiva a tais hipóteses.

Assim, se a lei concede isenção do IPTU, tal isenção não é automaticamente extensiva para a 
taxa pela coleta de lixo. No entanto, se assim desejar o legislador, basta acrescentar um artigo 
na lei expressamente estendendo o benefício para a taxa, não havendo nesta previsão qualquer 
agressão ao CTN.
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ARTIGO 178

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, 
pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do 
art. 104.

A isenção pode ser revogada a qualquer tempo, mas se for condicionada e por prazo certo gera 
direito adquirido para quem satisfizer as condições.

ARTIGO 179

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para 
concessão.

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste 
artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus 
efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a 
continuidade do reconhecimento da isenção.

§ 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, 
o disposto no artigo 155.

Aqui se fala em isenção concedida em caráter individual, onde o sujeito comprova os requisitos.

A isenção concedida em caráter individual não gera direito adquirido, podendo ser revogada 
(no sentido de anulada) a qualquer tempo. Aplica-se, no caso, com as devidas adaptações, a 
regra que o art. 155 do CTN estabelece para a moratória.

ARTIGO 180

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei 
que a concede, não se aplicando:

Não faria sentido perdoar infrações futuras, o que poderia servir como um incentivo oficial à 
prática de atos ilícitos. 

Obviamente, como as causas de exclusão são hipóteses que impedem a realização do 
lançamento e, por conseguinte, a constituição de crédito tributário, não é possível a concessão 
de infração que já foi objeto de lançamento. Se já há crédito, a eventual concessão de perdão 
terá que extingui-lo, tomando a forma de remissão.

I – aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa 
qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por 
terceiro em benefício daquele;

II – salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais 
pessoas naturais ou jurídicas.

No início do inciso I o legislador estipula uma regra sem exceções: atos que constituem ilícito 
penal (crime ou contravenção) e atos praticados com dolo, fraude ou simulação não podem ser 
anistiados.
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Contraditoriamente, no inciso II, a cláusula “salvo disposição em contrário” acaba por abrir 
um indevido espaço para a concessão de anistia às infrações resultantes de conluio. Ora, não 
existe conluio sem dolo! De qualquer maneira, em face de a regra do inciso II ser especial ela 
deve ser aplicada com prevalência sobre a regra geral do inciso I. Por conseguinte, devem ser 
consideradas verdadeiras em provas de concurso público as assertivas que afirmem que a lei 
pode conceder anistia para as “infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas 
naturais ou jurídicas”.

ARTIGO 181

Art. 181. A anistia pode ser concedida:

I – em caráter geral;

II – limitadamente:

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas 
ou não com penalidades de outra natureza;

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela 
peculiares;

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação 
seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa.

O dispositivo é destinado ao legislador ordinário que pode optar em conceder uma anistia em 
caráter geral ou restringi-la com base nos parâmetros estipulados no inciso II.

ARTIGO 182

Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 
despacho da autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do 
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão.

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, 
quando cabível, o disposto no artigo 155.

Novamente se reafirma a regra relativa à possibilidade de concessão de um benefício fiscal 
(desta feita a anistia) em caráter geral ou individual. Da mesma forma que foi estipulada para a 
moratória, à remissão e à isenção, quando a anistia é concedida em caráter individual não gera 
direito adquirido, podendo ser revogada (no sentido de anulada) a qualquer tempo. Também 
neste caso, aplica-se, com as devidas adaptações, a regra que o art. 155 do CTN estabelece para 
a moratória.

GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

São garantias as regras que asseguram direitos. Em matéria tributária, as garantias facilitam a 
entrada do Estado no patrimônio particular para receber a prestação relativa ao tributo. Assim, 
todas as normas que sujeitam o patrimônio e as rendas do particular ao alcance do Estado na 
cobrança do tributo são consideradas garantias do crédito tributário. 
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 São privilégios as regras que põem o crédito tributário numa posição de vantagem quanto aos 
demais. Como será detalhado a seguir, nos processos em que ocorre uma cobrança coletiva 
de créditos (falência, recuperação judicial, inventário, arrolamento etc.), os credores são 
ordenados em listas de forma que os primeiros terão prioridade no recebimento do que lhe é 
devido. Nestas listas o credor tributário aparece numa posição bastante vantajosa com relação 
à maioria dos demais credores. As regras que prevêem tal posicionamento favorecido do CT 
são chamadas de privilégios do crédito tributário.

ARTIGO 183

Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao crédito tributário não exclui 
outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do 
tributo a que se refiram.

As garantias deste artigo constituem um rol exemplificativo, sendo aplicáveis a todos os 
tributos, o que não impede que sejam criadas outras espécies de garantias para outros tributos 
cujas naturezas ou características asjustifiquem. 

Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não altera a natureza 
deste nem a da obrigação tributária a que corresponda.

Se para a concessão de determinado benefício fiscal, a Administração exige uma garantia 
real (por exemplo, uma hipoteca), isso não vai fazer com que o crédito tributário passe a ser 
considerado hipotecário. Na lista dos credores, o Fisco continua na sua posição original, pois a 
natureza da garantia atribuída ao crédito não lhe retira a natureza essencialmente tributária.

ARTIGO 184

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em 
lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer 
origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por 
ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição 
do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente 
impenhoráveis.

Este artigo traz, até determinado ponto, uma regra válida para todos os ramos do direito e, 
mais a frente, traz uma vantagem a mais para o Fisco.

A regra que vale para todos os ramos do Direito é que o patrimônio do sujeito e suas rendas 
respondem por suas dívidas. A vantagem do Fisco é que ficam sujeitos à responsabilização 
pelos créditos tributários a cargo do sujeito passivo os bens gravados por ônus real ou cláusula 
de inalienabilidade ou impenhorabilidade, que, em se tratando de execuções comuns, ficam a 
salvo da possibilidade de penhora. 

ARTIGO 185

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por 
sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito 
como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, 
pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
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O dispositivo institui uma presunção de fraude contra o sujeito passivo inscrito em dívida ativa 
que começar a dilapidar seu patrimônio sem reservar bens que garantam a possibilidade de 
pagamento do crédito inscrito.

Atenção para o fato de que a LC 118/2005 retirou do Código a exigência de que o crédito 
inscrito estivesse “em fase de execução” para que as alienações e onerações mencionadas 
sejam consideradas fraudulentas. Hoje, o marco temporal que delimita a partir de quando a 
presunção de fraude pode ser aplicada é a inscrição em dívida ativa.

ARTIGO 185-A

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar 
bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a 
indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio 
eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente 
ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de 
capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial.

O artigo, introduzido pela LC 118/2005, traz para o âmbito da execução fiscal o instituto 
denominado pela doutrina de “penhora online” que visa a dar mais efetividade ao processo de 
execução e que surgiu inicialmente no âmbito do processo trabalhista. 

Ajuizada a ação de execução fiscal, esta é distribuída para um juiz competente que determina 
a citação do devedor, determinando-lhe o pagamento do crédito no prazo de cinco dias ou o 
oferecimento de bens à penhora. Caso o devedor executado não tome qualquer providência, 
serão procurados bens penhoráveis e, na hipótese de insucesso desta busca, o juiz determina 
a indisponibilidade dos seus bens e direitos. Do fato de a decisão ser preferencialmente 
comunicada por “meio eletrônico”, vem a denominação de “penhora on-line” dada pela 
doutrina.

§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível, 
devendo o juiz determinar o imediato levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores 
que excederem esse limite.

Obviamente não se deve bloquear bens e direitos em valor superior ao montante exigível, pois 
a execução, por princípio, deve fluir da maneira menos onerosa para o devedor, que tem o 
legítimo interesse de manter sua vida econômico-financeira em andamento.

§ 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que trata o caput deste 
artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja 
indisponibilidade houverem promovido.

Este § 2º tenta dar efetividade ao mandamento do § 1º, pois somente tendo em mãos a lista 
dos bens e direitos tornados indisponíveis é possível ao juiz levantar a indisponibilidade que 
exceder o montante do débito. 

ARTIGO 186

Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de 
sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 
trabalho.
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A LC 118/2005 alterou o dispositivo acrescentando-lhe algo que já vinha prevalecendo na 
jurisprudência. Nessa linha, apesar de a redação original do dispositivo colocar à frente dos 
créditos tributários os créditos trabalhistas, o judiciário já entendia que a preferência dos 
créditos trabalhistas também seria aplicável para os créditos decorrentes da legislação do 
trabalho (acidentários). Hoje a norma legal já incorpora o raciocínio.

Parágrafo único. Na falência:

Neste ponto aparecem as mais importantes modificações trazidas ao CTN como decorrência da 
Nova Lei de Falências (Lei 11.101/2005). No processo de falência, existe uma cobrança coletiva 
de créditos, tendo uns preferência sobre outros, tal ordem é diferente daquela seguida em 
outras espécies de processo em que se verificam cobranças coletivas. O parágrafo único ora 
estudado detalha tais diferenças.

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de 
restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, no limite do valor 
do bem gravado;

Dentro do processo de falência, o crédito tributário não vai ter preferência aos créditos 
extraconcursais, isto é, os créditos que surgirem após a decretação da falência e como 
decorrência da administração da própria massa falida. Por exemplo, o administrador judicial 
da massa falida é remunerado e seus créditos, como surgem após a decretação da falência, são 
considerados extraconcursais, tendo preferência sobre o CT.

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da 
legislação do trabalho; e

A Nova Lei de Falências, regulando o dispositivo, estabeleceu o limite de 150 salários mínimos 
por credor.

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados

Multa tributária não é tributo, mas é crédito tributário. Antes da LC 118 não se fazia distinção 
entre tributo e multa com relação ao grau de preferência. Agora as multas tributárias vão para 
o “fim da fila”, só ficando à frente dos créditos denominados de subordinados.

Pelo exposto, na falência a lista de preferência fica da seguinte forma:
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Registre-se que não foram incluídos na lista, porque devem ser pagos imediatamente, sem se 
sujeitar ao concurso ora estabelecido, os créditos extraconcursais e as importâncias passíveis 
de restituição, nos termos da lei falimentar.

ARTIGO 187

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação 
em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

Este artigo fala num conjunto de processos em que há cobrança coletiva de crédito. Nestes 
processos há o que a doutrina chama de juízo universal. Assim, o juízo da falência é universal e 
os credores, após a decretação da falência do devedor, não mais ajuizarão contra este execuções 
individuais, devendo simplesmente habilitar seu crédito no juízo universal que atrai todas as 
execuções. A exceção à universalidade do juízo é exatamente a execução do crédito tributário 
(execução fiscal), que continua sendo realizada pela Fazenda Pública no seu foro privativo.

Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de 
direito público, na seguinte ordem:

I – União;

O legislador tributário previu um concurso de preferência entre os estes tributantes, atribuindo 
aos entes maiores preferência sobre os entes menores. Alguns dizem que esta preferência não 
deveria existir por conta do princípio federativo, mas ficou acatada a tese de que é natural dar-
se preferência ao ente maior até porque o montante porventura pago vai reverter em função 
de toda coletividade, e não de uma parcela de seu território.

Cuidado!

Na lei de execuções fiscais, ao lado de cada ente federado, aparecem, com o mesmo grau de 
preferência, suas Autarquias.

II – Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata;

III – Municípios, conjuntamente e pró rata.

A expressão “pró-rata” significa mediante rateio proporcional.

Por exemplo:

Uma empresa, cuja falência foi decretada, paga os créditos que têm preferência sobre o 
tributário e, para a quitação destes, dispõe de R$ 2.000.000,00. Entretanto, suponha-se que 
seus débitos ultrapassam o valor disponível, conforme os dados abaixo dispostos. Nesta 
situação. o concurso entre pessoas jurídicas de direito público resultará no seguinte:
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Perceba-se que o Município de Campina Grande não receberá nada, tendo em vista o fato de os 
credores que têm vantagem no concurso exaurirem todo o ativo da entidade falida.

ARTIGO 188

Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos no 
curso do processo de falência.

Decretada a falência, os créditos relativos a obrigações surgidas até a decretação serão 
ordenados conforme já estudado (são créditos “concursais”). Aqueles créditos cujos fatos 
geradores se verificarem após a decretação da falência (ou seja, no curso do processo de 
falência) serão considerados extraconcursais e, por conseguinte, devem ser pagos com 
prioridade sobre todos os créditos concursais.

§ 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao processo competente, 
mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e seus acrescidos, se a massa 
não puder efetuar a garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e valor 
dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública interessada.

Se o crédito tributário extraconcursal foi contestado, não vai o juiz da falência decidir a matéria, 
devendo as partes serem remetidas ao órgão (administrativo ou judicial) competente para 
dirimir a controvérsia tributária, adotando-se a precaução de efetuar a garantia da instância.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata.

Com a Nova Lei de Falências, a antiga “concordata” foi substituída pela moderna  “recuperação 
judicial”.

ARTIGO 189

Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em inventário ou 
arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo 
do de cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento.

Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do disposto no § 1º 
do artigo anterior.

Se na morte da empresa (falência) são aplicáveis regras protetivas do crédito, conforme já 
analisado, algo semelhante vai acontecer quando a pessoa natural morre (falece) e, como 
decorrência, é aberta a sucessão e instaurado um processo de inventário destinado ao 
pagamento dos credores e partilha dos bens eventualmente restantes.
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Entenda-se como arrolamento um “inventário simplificado” e que, nos dois procedimentos, há 
a preferência do crédito tributário sobre os demais.

ARTIGO 190

Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou 
vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, 
exigíveis no decurso da liquidação.

Os artigos 191, 192 e 193 do CTN voltam a falar em garantias do crédito tributário.

Não adiantaria, por exemplo, dizer que, num processo de inventário, o crédito tributário 
prefere a qualquer outro se fosse possível ao juiz do inventário determinar a repartição dos 
bens (partilha) sem verificar se as obrigações tributárias estão cumpridas.

Justamente para garantir que as normas anteriores vão ser cumpridas, o CTN coloca algumas 
exigências.

ARTIGO 191

Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos.

ARTIGO 191-A

Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de 
todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

Normalmente, o contribuinte para ter o benefício previsto em lei, precisa comprovar que não 
deve nada ao Fisco e para isso precisa de uma Certidão Negativa de Débito. A lei equipara a uma 
certidão negativa aquelas certidões positivas em que a exigibilidade do crédito esteja suspensa, 
ou cujo crédito não esteja vencido, ou ainda quando esteja em curso a cobrança executiva com 
penhora efetivada (CTN, art. 206). A certidão emitida nestas hipóteses é denominada Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa.

Em todos estes casos o devedor comprova a quitação do tributo, o que demonstra que quitação, 
no dispositivo ora analisado, não significa pagamento, mas sim regularidade. 

Dessa forma, se o contribuinte parcelou o CT, suspendendo-lhe a exigibilidade, enquanto 
estiver “em dia” com o pagamento das parcelas, há o direito a certidão positiva com efeitos de 
negativa e, se for o caso, o contribuinte não está impedido de obter a recuperação judicial.

ARTIGO 192

Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da 
quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.

Conforme já explicado, trata-se de mais uma regra protetiva que visa a conferir eficácia às 
regras de privilégio do crédito tributário estabelecidas pelo CTN.

ARTIGO 193

Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum departamento da administração 
pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará 
contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o contratante ou proponente faça 
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prova da quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre.

Traz uma disposição relativa à contratação na Administração Pública, mas na prática a Lei de 
Licitações (Lei 8.666) exige mais do que está aqui.

Lei de Licitações → Exigência de comprovação de “regularidade fiscal”, o que importa a 
necessidade de que o licitante demonstre que está em situação de regularidade (quitação) no 
que concerne a todos os tributos devidos às diversas Fazendas Públicas.

CTN → Exigência de quitação de tributos devidos à Fazenda Pública interessada relacionados 
com a atividade em cujo exercício o licitante contratada.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Este Título do CTN é dividido em 3 Capítulos seguindo uma sequência lógica:

Registre-se que objetivo da fiscalização não é apenas descobrir o cometimento de ilicitudes 
com o escopo de puni-las, mas também gerar risco para quem pratica tais ilícitos, de forma a 
estimular o cumprimento “espontâneo” das obrigações.

ARTIGO 194

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou 
especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 
autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Da mesma forma das garantias e privilégios, o legislador percebeu que os tributos são diferentes 
e diferentes são os poderes que a autoridade fiscal necessita para fiscalizar, por exemplo, o 
ITR e o II. Como os tributos são diferentes, a lei vai dizer, em caráter geral ou específico, a 
competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou 
jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de 
caráter pessoal.

Por exemplo, a Igreja também pode ser fiscalizada, porque apesar de imune, ela não pode se 
furtar da fiscalização.
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ARTIGO 195

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais 
excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis 
e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes 
de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes 
dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos 
tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Os livros fiscais são sigilosos, mas tal sigilo não pode ser oposto ao Fisco, uma vez que a própria 
Constituição Federal faculta aos entes tributantes conhecer da vida econômico-financeira do 
contribuinte com o objetivo de graduar os tributos de acordo com a sua capacidade econômica 
(CF, art. 145, § 1º).

ATENÇÃO:

Segundo o STJ, existem livros fiscais obrigatórios e opcionais. Se o Fisco requisita um livro 
obrigatório e o contribuinte não o apresenta, ele será punido. Se o Fisco requisita um livro 
opcional, se o contribuinte tem o livro este deve ser obrigatoriamente apresentado. Desta 
forma, se o livro é opcional o contribuinte pode tê-lo ou não, mas se o tiver, a apresentação, 
mediante requisição, é obrigatória.

ARTIGO 196

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de 
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na 
forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.

Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que possível, 
em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à pessoa 
sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo.

Aqui está a obrigação de, quem está presidindo a fiscalização, formalizar o início do 
procedimento, o que normalmente acontece com a lavratura do TIF – Termo de Início de 
Fiscalização ou TIAF – Termo de Início da Ação Fiscal.

Tal formalidade é essencial porque a data do início do procedimento deve ser precisamente 
identificada pois a partir dela podem ser definidos:

– o termo inicial do prazo decadencial para lançamento do tributo, nos casos do art. 173, 
parágrafo único do CTN;

– o fim da possibilidade de o fiscalizado gozar dos benefícios da denúncia espontânea, nos 
termos do art. 138, parágrafo único do CTN;

– o termo inicial do prazo para a conclusão das diligências de fiscalização, conforme previsto no 
próprio artigo 196, ora estudado.
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ARTIGO 197

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as 
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I – os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III – as empresas de administração de bens;

IV – os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V – os inventariantes;

VI – os síndicos, comissários e liquidatários;

VII – quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, 
função, ministério, atividade ou profissão.

A doutrina vê esta disposição como uma obrigatoriedade da sociedade contribuir com o 
Estado dando-lhe as informações necessárias à fiscalização. As pessoas listadas têm acesso a 
informações privilegiadas sobre fatos que podem constituir fatos geradores de tributos e por 
isso são obrigadas a passarem estas informações ao Fisco (mediante intimação escrita).

Inclusive a lei que trata dos crimes contra a ordem tributária diz que é crime deixar de atender 
uma requisição feita por autoridade fiscal.

Esta lista de pessoas obrigadas a prestar informações é exemplificativa já que o inciso VII 
possibilita ao legislador ordinário expressamente estender tais obrigações a quaisquer outras 
pessoas.

Somente ficam de fora de tal obrigatoriedade aquelas pessoas que, por dever decorrente de 
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, são obrigadas a manter sigilo, nos 
termos previstos no parágrafo subsequente.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações 
quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em 
razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

ARTIGO 198

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da 
Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação 
econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios ou atividades.

Quando se trabalha num órgão de fiscalização, tem-se acesso a informações extremamente 
privilegiadas e que, se divulgadas, podem causar sérios danos materiais e morais à pessoa a 
quem se referem as informações. É neste contexto que surgem as rígidas regras relativas ao 
sigilo fiscal, impondo à Fazenda Pública e aos seus servidores o dever de manter sigilo acerca 
das informações obtidas “em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do 
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades”.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:  



 Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Ricardo Alexandre

www.acasadoconcurseiro.com.br 1211

I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; 

Se o juiz requisitar informações, a autoridade fiscal deve repassá-las (registre-se que requisitar 
tem o sentido de ordenar, e não de apenas solicitar).

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que 
seja comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade 
respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por 
prática de infração administrativa.

Notar que o termo usado foi “solicitar” porque não se trata de ordem, mas de pedido que 
será analisado pela autoridade fiscal, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo próprio 
inciso II.

§ 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será realizado 
mediante processo regularmente instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade 
solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.

Regras meramente procedimentais, disciplinando a transferência de sigilo de forma a minorar a 
possibilidade de “vazamento” de informações.

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

Essas exceções não tratam de mera transferência de sigilo, como nos caso do § 1º, mas de 
divulgação. Aqui a informação deixa de ser sigilosa, podendo inclusive ser publicada na 
imprensa.

I – representações fiscais para fins penais

Por exemplo: um auditor está fazendo uma fiscalização e encontra algo que configura crime. Ele 
deve formular representação ao Ministério Público para que este, titular único da ação penal 
pública, ofereça a denúncia.

Pela lei 9.430/96, se a autoridade fiscal verificar a prática de crimes contra a ordem tributária, 
definidos nos arts. 1º e 2º da Lei n.º 8.137, de 1990, a representação somente pode ser 
formulada após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do 
crédito tributário correspondente. O objetivo é evitar que uma decisão administrativa afirme 
a inexistência de determinado crédito cujo suposto devedor já enfrenta processo criminal (às 
vezes até já estando condenado) pela sonegação de tais valores (administrativamente tidos por 
indevidos).

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 

III – parcelamento ou moratória

A lista dos inscritos em DA e dos sujeitos passivos beneficiados por parcelamento ou moratória 
é publicada no Diário Oficial o que, se não fosse a regra ora estudada, configuraria quebra de 
sigilo fiscal.

ARTIGO 199

Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de 
informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
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Autorização de permuta de informações entre órgãos tributantes, mediante lei ou convênio.

Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou 
convênios, poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação 
e da fiscalização de tributos.

Regra semelhante à do caput, sendo, no entanto, referente à troca de informações entre 
Estados-nações, desde que haja a celebração de tratados, acordos ou convênios. Perceba-se 
que, nos termos do Código, somente a União Federal (e não os Estados, DF ou Municípios) 
pode permutar as informações diretamente com os Estados estrangeiros.

ARTIGO 200

Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública 
federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no 
exercício de suas funções, ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação 
tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção.

Este artigo decorre da previsão constitucional que assegura a precedência das  autoridades 
fiscais sobre os demais setores da administração pública na sua área de atuação(CF, art. 37, 
XVIII), possibilitando que, se necessário, a fiscalização faça uso da força pública para a garantia 
do exercício de suas competências.

Reciprocamente – significa que as autoridades administrativas estaduais podem requisitar, por 
exemplo, força pública federal.

Apesar disto, as autoridades administrativas costumam fazer requisição na mesma esfera da 
federação, isto é, a Receita Federal requisita a Polícia Federal, o Fisco Estadual requisita a Polícia 
Militar.

DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 201

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente 
inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para 
pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos deste artigo, a liquidez 
do crédito.

Dívida ativa nada mais é do que um cadastro em que são registradas as pessoas que não 
pagaram os seus débitos tributários no prazo estipulado.

A inscrição em dívida ativa tem por objetivo a obtenção do título executivo que vai fundamentar 
a ação de execução fiscal. No caso, o título será a famosa CDA- Certidão de Dívida Ativa. Trata-
se de título executivo extrajudicial uma vez que obtido fora da esfera jurisdicional.

ARTIGO 202

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará 
obrigatoriamente:
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I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o 
domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que 
seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da 
folha da inscrição.

Hoje o livro é eletrônico, mas o linguajar usado pelo CTN ainda se refere a um livro de papel. Na 
prática estas regras são cumpridas de acordo com a tecnologia existente na atualidade.

ARTIGO 203

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, 
são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade 
poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, 
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá 
versar sobre a parte modificada.

Nenhuma nulidade, nem a absoluta, deve ser declarada se não houver prejuízo. A ausência de 
alguns destes requisitos podem causar prejuízo para o devedor, prejudicando-lhe o direito de 
defesa. No entanto, tratando-se de vícios meramente formais, não havendo prejuízo para o 
executado, a nulidade não será proclamada.

ARTIGO 204

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de 
prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova 
inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

A presunção é relativa justamente porque admite provas em sentido contrário. A título de 
exemplo, o executado pode demonstrar que pagou o débito que novamente lhe está sendo 
cobrado, apresentando a guia de recolhimento do tributo no banco (como o DARF, na esfera 
federal), afastando a presunção que militava em favor do crédito. 

CERTIDÕES NEGATIVAS

ARTIGO 205

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja 
feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas 
as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou 
atividade e indique o período a que se refere o pedido.
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A título de exemplo, a Lei de Licitações pode exigir certidões negativas na fase de habilitação, 
com o escopo de verificar a regularidade fiscal do licitante.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido 
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na 
repartição.

Registre-se que no Brasil o prazo geral para a expedição de certidões solicitadas em repartições 
públicas é de 15 dias, mas no caso da certidão negativa de débito tributário vale a regra 
específica prevista no dispositivo ora estudado (10 dias).

ARTIGO 206

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência 
de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, 
ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Este artigo é a base legal para a chamada Certidão Positiva com efeito de Certidão Negativa, 
expedidas nos seguintes casos:

→ Créditos não vencidos;

→ Créditos objeto de cobrança executiva, quando já efetivada a penhora; ou

→ Créditos com exigibilidade suspensa.

ARTIGO 207

Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será dispensada a prova de quitação 
de tributos, ou o seu suprimento, quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a 
caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no ato pelo tributo porventura 
devido, juros de mora e penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade 
seja pessoal ao infrator.

Esta dispensa de prova de quitação só pode ser feita quando se tem uma real impossibilidade 
de se buscar a certidão.

Por exemplo, uma greve do órgão competente em fornecer a certidão.

ARTIGO 208

Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro contra a Fazenda 
Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de 
mora acrescidos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que 
no caso couber.

Pela importância e má redação do dispositivo, transcrevem-se os comentários constantes do 
livro “Direito Tributário Esquematizado” acerca da situação:

“Segundo o art. 208 do CTN, a certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha 
erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir, 
pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.
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Haverá dolo quando o servidor, sabendo do erro que macula a certidão, mesmo assim a 
expede, normalmente visando ao benefício da pessoa a que se refere o documento. Há 
fraude quando o servidor altera, maquia, simula, insere dados sabidamente falsos na 
certidão que está a expedir. Em qualquer caso, as consequências são as mesmas.

A rigor, se uma certidão negativa contém erro, é porque ela deveria ser positiva. Por 
conseguinte, se há erro na certidão, este é sempre “contra a Fazenda Pública”, tendo o CTN 
incidido em redundância neste aspecto.

Se o erro não decorreu de dolo ou fraude do servidor que a expediu este não será 
responsabilizado. 

Imagine-se, por exemplo, o caso de erro do próprio sistema informatizado, ou de o servidor 
ter expedido a certidão à vista de documentos falsos que lhe foram disponibilizados pelo 
interessado.

Entretanto, se o servidor agiu com dolo ou fraude (sendo corrompido, por exemplo) será 
pessoalmente responsabilizado pelo crédito tributário e juros de mora acrescidos.

O CTN foi extremamente infeliz ao classificar tal situação como geradora de responsabilidade 
pessoal. Como já estudado, a responsabilidade pessoal é exclusiva, não aparecendo 
qualquer outra pessoa que responda subsidiariamente ou solidariamente com o devedor.

Não se está aqui a defender uma maior suavidade de tratamento do servidor que 
criminosamente fraudou a emissão de certidão. O problema é que, se a responsabilidade 
for considerada pessoal, o sujeito passivo do tributo estaria livre do dever de pagá-lo, o que 
é um absurdo, uma vez que o mesmo provavelmente possui uma capacidade econômica 
infinitamente superior à do agente público. Além disso, a responsabilização pessoal do 
servidor praticamente transformaria o pagamento do tributo em sanção por ato ilícito, o 
que contraria a definição constante do art. 3º do CTN.

Assim, interpretando razoavelmente o dispositivo, pode-se afirmar que a responsabilidade 
deve ser solidária entre o beneficiário da emissão de certidão e o servidor que a expediu.

Relembre-se que o ato doloso ou fraudulento praticado pelo servidor provavelmente 
constitui crime e infração aos seus deveres funcionais, conforme previsto no respectivo 
estatuto. Por conta disso, e em homenagem ao princípio da separação das instâncias 
cível, penal e administrativa, o parágrafo único do art. 198 estatui que a responsabilização 
prevista no artigo não exclui a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber.

Por fim, em face da controvérsia acerca da natureza pessoal ou solidária da responsabilidade 
que o dispositivo estudado atribui ao servidor, repise-se que, em provas de concurso público, 
assertiva que transcreva disposição literal de lei deve ser considerada correta.

Sobre a matéria ora estudada, a título de exemplo, a ESAF, no concurso para Agente 
Fiscal do Estado do Piauí, realizado em 2002, considerou correta a seguinte afirmação: 
“O funcionário que expedir certidão negativa com dolo ou fraude, contendo erro contra a 
Fazenda Pública, será pessoalmente responsável pelo crédito tributário e juros de mora, 
não se excluindo a responsabilidade criminal e funcional que no caso couber”.
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Direito Tributário

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Vide Decreto nº 3.048, de 1999.

Atualizações decorrentes de normas de 
hierarquia inferior.

Mensagem de veto.

Dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras 
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que 
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE 
SOCIAL

TÍTULO I

Conceituação E Princípios 
Constitucionais

Art. 1º A Seguridade Social compreende um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes públicos e da sociedade, destinado 
a assegurar o direito relativo à saúde, à 
previdência e à assistência social.

Parágrafo único. A Seguridade Social 
obedecerá aos seguintes princípios e 
diretrizes: 

a) universalidade da cobertura e do 
atendimento;

b) uniformidade e equivalência dos 
benefícios e serviços às populações urbanas 
e rurais;

c) seletividade e distributividade na 
prestação dos benefícios e serviços;

d) irredutibilidade do valor dos benefícios;

e) equidade na forma de participação no 
custeio;

f) diversidade da base de financiamento;

g) caráter democrático e descentralizado da 
gestão administrativa com a participação da 
comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados.

TÍTULO II

Da Saúde

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

Parágrafo único. As atividades de saúde 
são de relevância pública e sua organização 
obedecerá aos seguintes princípios e 
diretrizes: 

a) acesso universal e igualitário;

b) provimento das ações e serviços através 
de rede regionalizada e hierarquizada, 
integrados em sistema único;

c) descentralização, com direção única em 
cada esfera de governo;
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d) atendimento integral, com prioridade 
para as atividades preventivas;

e) participação da comunidade na gestão, 
fiscalização e acompanhamento das ações e 
serviços de saúde;

f) participação da iniciativa privada na 
assistência à saúde, obedecidos os preceitos 
constitucionais.

TÍTULO III

Da Previdência Social
Art. 3º A Previdência Social tem por fim 
assegurar aos seus beneficiários meios 
indispensáveis de manutenção, por motivo 
de incapacidade, idade avançada, tempo de 
serviço, desemprego involuntário, encargos de 
família e reclusão ou morte daqueles de quem 
dependiam economicamente.

Parágrafo único. A organização da 
Previdência Social obedecerá aos seguintes 
princípios e diretrizes: 

a) universalidade de participação nos planos 
previdenciários, mediante contribuição;

b) valor da renda mensal dos benefícios, 
substitutos do salário-de-contribuição ou 
do rendimento do trabalho do segurado, 
não inferior ao do salário mínimo;

c) cálculo dos benefícios considerando-
se os salários-de-contribuição, corrigidos 
monetariamente;

d) preservação do valor real dos benefícios;

e) previdência complementar facultativa, 
custeada por contribuição adicional.

TÍTULO IV

Da Assistência Social

Art. 4º A Assistência Social é a política social 
que provê o atendimento das necessidades 
básicas, traduzidas em proteção à família, à 
maternidade, à infância, à adolescência, à 
velhice e à pessoa portadora de deficiência, 

independentemente de contribuição à 
Seguridade Social.

Parágrafo único. A organização da 
Assistência Social obedecerá às seguintes 
diretrizes: 

a) descentralização político-administrativa;

b) participação da população na formulação 
e controle das ações em todos os níveis.

TÍTULO V

Da Organização Da Seguridade Social
Art. 5º As ações nas áreas de Saúde, Previdência 
Social e Assistência Social, conforme o disposto 
no Capítulo II do Título VIII da Constituição 
Federal, serão organizadas em Sistema Nacional 
de Seguridade Social, na forma desta Lei.

Art. 6º (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 7º (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 8º As propostas orçamentárias anuais 
ou plurianuais da Seguridade Social serão 
elaboradas por Comissão integrada por 3 (três) 
representantes, sendo 1 (um) da área da saúde, 
1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da 
área de assistência social.

Art. 9º As áreas de Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social são objeto de leis específicas, 
que regulamentarão sua organização e 
funcionamento.

TÍTULO VI

Do Financiamento Da Seguridade 
Social 

Introdução

Art. 10. A Seguridade Social será financiada 
por toda sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos do art. 195 da Constituição Federal 
e desta Lei, mediante recursos provenientes 
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da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e de contribuições sociais.

Art. 11.  No âmbito federal, o orçamento da 
Seguridade Social é composto das seguintes 
receitas:

I – receitas da União;

II – receitas das contribuições sociais;

III – receitas de outras fontes.

Parágrafo único. Constituem contribuições 
sociais: 

a) as das empresas, incidentes sobre 
a remuneração paga ou creditada aos 
segurados a seu serviço; (Vide art. 104 da 
lei nº 11.196, de 2005)

b) as dos empregadores domésticos;

c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o 
seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 
da lei nº 11.196, de 2005)

d) as das empresas, incidentes sobre 
faturamento e lucro;

e) as incidentes sobre a receita de concursos 
de prognósticos.

CAPÍTULO I
DOS CONTRIBUINTES

Seção I
DOS SEGURADOS

 Art. 12. São segurados obrigatórios da 
Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I – como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza 
urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante 
remuneração, inclusive como diretor 
empregado;

b) aquele que, contratado por empresa de 
trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a 
necessidade transitória de substituição 
de pessoal regular e permanente ou a 
acréscimo extraordinário de serviços de 
outras empresas;

c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e 
contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de 
empresa nacional no exterior;

d) aquele que presta serviço no Brasil 
a missão diplomática ou a repartição 
consular de carreira estrangeira e a órgãos 
a ela subordinados, ou a membros dessas 
missões e repartições, excluídos o não-
brasileiro sem residência permanente no 
Brasil e o brasileiro amparado pela legislação 
previdenciária do país da respectiva missão 
diplomática ou repartição consular;

e) o brasileiro civil que trabalha para a 
União, no exterior, em organismos oficiais 
brasileiros ou internacionais dos quais o 
Brasil seja membro efetivo, ainda que lá 
domiciliado e contratado, salvo se segurado 
na forma da legislação vigente do país do 
domicílio;

f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e 
contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em empresa domiciliada no 
exterior, cuja maioria do capital votante 
pertença a empresa brasileira de capital 
nacional;

g) o servidor público ocupante de cargo em 
comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, 
e Fundações Públicas Federais; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 8.647, de 13.4.93)

h)  (Execução suspensa pela Resolução do 
Senado Federal nº 26, de 2005)

i) o empregado de organismo oficial 
internacional ou estrangeiro em 
funcionamento no Brasil, salvo quando 
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coberto por regime próprio de previdência 
social; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

j) o exercente de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, desde que não 
vinculado a regime próprio de previdência 
social; (Incluído pela Lei nº 10.887, de 
2004).

II – como empregado doméstico: aquele 
que presta serviço de natureza contínua 
a pessoa ou família, no âmbito residencial 
desta, em atividades sem fins lucrativos;

III – (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999).

IV – (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999).

V – como contribuinte individual: (Redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

a) a pessoa física, proprietária ou não, 
que explora atividade agropecuária, a 
qualquer título, em caráter permanente 
ou temporário, em área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais; ou, quando em 
área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos 
fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio 
de empregados ou por intermédio de 
prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 10 
e 11 deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008).

b) a pessoa física, proprietária ou não, 
que explora atividade de extração mineral 
– garimpo, em caráter permanente ou 
temporário, diretamente ou por intermédio 
de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, 
ainda que de forma não contínua; (Redação 
dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

c) o ministro de confissão religiosa e o 
membro de instituto de vida consagrada, 
de congregação ou de ordem religiosa; 
(Redação dada pela Lei nº 10.403, de 2002).

d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 1999).

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior 
para organismo oficial internacional do 

qual o Brasil é membro efetivo, ainda que 
lá domiciliado e contratado, salvo quando 
coberto por regime próprio de previdência 
social; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
1999).

f) o titular de firma individual urbana ou 
rural, o diretor não empregado e o membro 
de conselho de administração de sociedade 
anônima, o sócio solidário, o sócio de 
indústria, o sócio gerente e o sócio cotista 
que recebam remuneração decorrente de 
seu trabalho em empresa urbana ou rural, 
e o associado eleito para cargo de direção 
em cooperativa, associação ou entidade 
de qualquer natureza ou finalidade, bem 
como o síndico ou administrador eleito para 
exercer atividade de direção condominial, 
desde que recebam remuneração; (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 1999).

g) quem presta serviço de natureza urbana 
ou rural, em caráter eventual, a uma ou 
mais empresas, sem relação de emprego; 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

h) a pessoa física que exerce, por conta 
própria, atividade econômica de natureza 
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 1999).

VI – como trabalhador avulso: quem 
presta, a diversas empresas, sem vínculo 
empregatício, serviços de natureza urbana 
ou rural definidos no regulamento;

VII – como segurado especial: a pessoa 
física residente no imóvel rural ou em 
aglomerado urbano ou rural próximo a 
ele que, individualmente ou em regime de 
economia familiar, ainda que com o auxílio 
eventual de terceiros a título de mútua 
colaboração, na condição de:  (Redação 
dada pela Lei nº 11.718, de 2008).

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, 
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 
outorgados, comodatário ou arrendatário 
rurais, que explore atividade: (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).
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1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; ou (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que 
exerça suas atividades nos termos do inciso 
XII do caput do art. 2º da Lei no 9.985, de 18 
de julho de 2000, e faça dessas atividades o 
principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

b) pescador artesanal ou a este 
assemelhado, que faça da pesca profissão 
habitual ou principal meio de vida; e  
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

c) cônjuge ou companheiro, bem como 
filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade 
ou a este equiparado, do segurado de que 
tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 
comprovadamente, trabalhem com o grupo 
familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

§ 1º Entende-se como regime de economia 
familiar a atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à 
própria subsistência e ao desenvolvimento 
socioeconômico do núcleo familiar 
e é exercido em condições de mútua 
dependência e colaboração, sem a utilização 
de empregados permanentes. (Redação 
dada pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 2º Todo aquele que exercer, concomitan-
temente, mais de uma atividade remunera-
da sujeita ao Regime Geral de Previdência 
Social é obrigatoriamente filiado em relação 
a cada uma delas.

§ 3º (Revogado): (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008).

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008).

§ 4º O aposentado pelo Regime Geral 
de Previdência Social-RGPS que estiver 
exercendo ou que voltar a exercer atividade 

abrangida por este Regime é segurado 
obrigatório em relação a essa atividade, 
ficando sujeito às contribuições de que trata 
esta Lei, para fins de custeio da Seguridade 
Social. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 
9.032, de 28.4.95).

§ 5º O dirigente sindical mantém, durante 
o exercício do mandato eletivo, o mesmo 
enquadramento no Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS de antes da 
investidura. (Parágrafo acrescentado pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 6º Aplica-se o disposto na alínea g do 
inciso I do caput ao ocupante de cargo de 
Ministro de Estado, de Secretário Estadual, 
Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo 
com a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, suas autarquias, ainda que em 
regime especial, e fundações. (Incluído pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

§ 7º Para serem considerados segurados 
especiais, o cônjuge ou companheiro e os 
filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a 
estes equiparados deverão ter participação 
ativa nas atividades rurais do grupo familiar. 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 8º O grupo familiar poderá utilizar-se 
de empregados contratados por prazo 
determinado ou trabalhador de que trata a 
alínea g do inciso V do caput deste artigo, 
à razão de no máximo 120 (cento e vinte) 
pessoas por dia no ano civil, em períodos 
corridos ou intercalados ou, ainda, por 
tempo equivalente em horas de trabalho, 
não sendo computado nesse prazo o 
período de afastamento em decorrência 
da percepção de auxílio-doença. (Redação 
dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 9º Não descaracteriza a condição de 
segurado especial: (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

I – a outorga, por meio de contrato escrito 
de parceria, meação ou comodato, de até 
50% (cinquenta por cento) de imóvel rural 
cuja área total não seja superior a 4 (quatro) 
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módulos fiscais, desde que outorgante e 
outorgado continuem a exercer a respectiva 
atividade, individualmente ou em regime 
de economia familiar; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

II – a exploração da atividade turística 
da propriedade rural, inclusive com 
hospedagem, por não mais de 120 (cento 
e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

III – a participação em plano de previdência 
complementar instituído por entidade 
classista a que seja associado, em razão 
da condição de trabalhador rural ou de 
produtor rural em regime de economia 
familiar; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo 
familiar que tem algum componente que 
seja beneficiário de programa assistencial 
oficial de governo; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, 
na exploração da atividade, de processo 
de beneficiamento ou industrialização 
artesanal, na forma do § 11 do art. 25 desta 
Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

VI – a associação em cooperativa 
agropecuária; e (Redação dada pela Lei nº 
12.873, de 2013)

VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos 
Industrializados – IPI sobre o produto das 
atividades desenvolvidas nos termos do § 
14 deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.873, 
de 2013)  (Produção de efeito)

§ 10. Não é segurado especial o membro 
de grupo familiar que possuir outra fonte 
de rendimento, exceto se decorrente de: 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

I – benefício de pensão por morte, auxílio-
acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não 
supere o do menor benefício de prestação 

continuada da Previdência Social; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

II – benefício previdenciário pela 
participação em plano de previdência 
complementar instituído nos termos do 
inciso IV do § 9º deste artigo; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

III – exercício de atividade remunerada em 
período não superior a 120 (cento e vinte) 
dias, corridos ou intercalados, no ano civil, 
observado o disposto no § 13 deste artigo; 
(Redação dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de 
dirigente sindical de organização da 
categoria de trabalhadores rurais;  (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

V – exercício de mandato de vereador do 
município onde desenvolve a atividade 
rural, ou de dirigente de cooperativa rural 
constituída exclusivamente por segurados 
especiais, observado o disposto no § 13 
deste artigo; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).

VI – parceria ou meação outorgada na 
forma e condições estabelecidas no inciso 
I do § 9º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

VII – atividade artesanal desenvolvida com 
matéria-prima produzida pelo respectivo 
grupo familiar, podendo ser utilizada 
matéria-prima de outra origem, desde que 
a renda mensal obtida na atividade não 
exceda ao menor benefício de prestação 
continuada da Previdência Social; e 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

VIII – atividade artística, desde que em 
valor mensal inferior ao menor benefício de 
prestação continuada da Previdência Social. 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 11. O segurado especial fica excluído dessa 
categoria: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).
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I – a contar do primeiro dia do mês em que: 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

a) deixar de satisfazer as condições 
estabelecidas no inciso VII do caput deste 
artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ou 
exceder qualquer dos limites estabelecidos 
no inciso I do § 9º deste artigo; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

b) enquadrar-se em qualquer outra 
categoria de segurado obrigatório do 
Regime Geral de Previdência Social, 
ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII 
e VIII do § 10 e no § 14 deste artigo, sem 
prejuízo do disposto no art. 15 da Lei no 
8.213, de 24 de julho de 1991;  (Redação 
dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

c) tornar-se segurado obrigatório de outro 
regime previdenciário; e (Redação dada 
pela Lei nº 12.873, de 2013)

d) participar de sociedade empresária, 
de sociedade simples, como empresário 
individual ou como titular de empresa 
individual de responsabilidade limitada 
em desacordo com as limitações impostas 
pelo § 14 deste artigo;  (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013)  (Produção de efeito)

II – a contar do primeiro dia do mês 
subsequente ao da ocorrência, quando o 
grupo familiar a que pertence exceder o 
limite de:  (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).

a) utilização de trabalhadores nos termos 
do § 8º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

b) dias em atividade remunerada 
estabelecidos no inciso III do § 10 deste 
artigo; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).

c) dias de hospedagem a que se refere o 
inciso II do § 9º deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

§ 12. Aplica-se o disposto na alínea a do 
inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou 
companheiro do produtor que participe da 
atividade rural por este explorada. (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 
10 e no § 14 deste artigo não dispensa o 
recolhimento da contribuição devida em 
relação ao exercício das atividades de que 
tratam os referidos dispositivos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.873, de 2013)

§ 14.  A participação do segurado especial 
em sociedade empresária, em sociedade 
simples, como empresário individual 
ou como titular de empresa individual 
de responsabilidade limitada de objeto 
ou âmbito agrícola, agroindustrial ou 
agroturístico, considerada microempresa 
nos termos da Lei Complementar no 123, 
de 14 de dezembro de 2006, não o exclui 
de tal categoria previdenciária, desde que, 
mantido o exercício da sua atividade rural 
na forma do inciso VII do caput e do § 1º, 
a pessoa jurídica componha-se apenas 
de segurados de igual natureza e sedie-
se no mesmo Município ou em Município 
limítrofe àquele em que eles desenvolvam 
suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.873, 
de 2013)  (Produção de efeito)

§ 15. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.873, 
de 2013)  (Produção de efeito)

Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo 
efetivo ou o militar da União, dos Estados, do 
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como 
o das respectivas autarquias e fundações, são 
excluídos do Regime Geral de Previdência 
Social consubstanciado nesta Lei, desde que 
amparados por regime próprio de previdência 
social. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
1999).

§ 1º Caso o servidor ou o militar venham a 
exercer, concomitantemente, uma ou mais 
atividades abrangidas pelo Regime Geral de 
Previdência Social, tornar-se-ão segurados 
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obrigatórios em relação a essas atividades. 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 2º Caso o servidor ou o militar, amparados 
por regime próprio de previdência social, 
sejam requisitados para outro órgão 
ou entidade cujo regime previdenciário 
não permita a filiação nessa condição, 
permanecerão vinculados ao regime de 
origem, obedecidas as regras que cada 
ente estabeleça acerca de sua contribuição. 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

Art. 14. É segurado facultativo o maior de 
14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao 
Regime Geral de Previdência Social, mediante 
contribuição, na forma do art. 21, desde que 
não incluído nas disposições do art. 12.

Seção II

DA EMPRESA E DO EMPREGADOR 
DOMÉSTICO

Art. 15. Considera-se:

I – empresa – a firma individual ou 
sociedade que assume o risco de atividade 
econômica urbana ou rural, com fins 
lucrativos ou não, bem como os órgãos e 
entidades da administração pública direta, 
indireta e fundacional;

II – empregador doméstico – a pessoa 
ou família que admite a seu serviço, sem 
finalidade lucrativa, empregado doméstico.

Parágrafo único. Equipara-se a empresa, 
para os efeitos desta Lei, o contribuinte 
individual em relação a segurado que lhe 
presta serviço, bem como a cooperativa, 
a associação ou entidade de qualquer 
natureza ou finalidade, a missão 
diplomática e a repartição consular de 
carreira estrangeiras. (Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

CAPÍTULO II
DA CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO

Art. 16. A contribuição da União é constituída 
de recursos adicionais do Orçamento Fiscal, 
fixados obrigatoriamente na lei orçamentária 
anual.

Parágrafo único. A União é responsável 
pela cobertura de eventuais insuficiências 
financeiras da Seguridade Social, quando 
decorrentes do pagamento de benefícios de 
prestação continuada da Previdência Social, 
na forma da Lei Orçamentária Anual.

Art. 17.  Para pagamento dos encargos 
previdenciários da União, poderão contribuir os 
recursos da Seguridade Social referidos na alínea 
"d" do parágrafo único do art. 11 desta Lei, na 
forma da Lei Orçamentária anual, assegurada a 
destinação de recursos para as ações desta Lei 
de Saúde e Assistência Social. (Redação dada 
pela Lei nº 9.711, de 1998).

Art. 18. Os recursos da Seguridade Social 
referidos nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do 
parágrafo único do art. 11 desta Lei poderão 
contribuir, a partir do exercício de 1992, para 
o financiamento das despesas com pessoal 
e administração geral apenas do Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS, do Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social-INAMPS, da Fundação Legião Brasileira 
de Assistência-LBA e da Fundação Centro 
Brasileira para Infância e Adolescência.

Art. 19. O Tesouro Nacional repassará 
mensalmente recursos referentes às 
contribuições mencionadas nas alíneas "d" 
e "e" do parágrafo único do art. 11 desta 
Lei, destinados à execução do Orçamento da 
Seguridade Social. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

§ 1º Decorridos os prazos referidos no 
caput deste artigo, as dotações a serem 
repassadas sujeitar-se-ão a atualização 
monetária segundo os mesmos índices 
utilizados para efeito de correção dos 
tributos da União.
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§ 2º Os recursos oriundos da majoração 
das contribuições previstas nesta Lei ou da 
criação de novas contribuições destinadas 
à Seguridade Social somente poderão ser 
utilizados para atender as ações nas áreas 
de saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO III
DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO 

Seção I
DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 

EMPREGADO, EMPREGADO 
DOMÉSTICO E TRABALHADOR 

AVULSO

Art. 20. A contribuição do empregado, 
inclusive o doméstico, e a do trabalhador 
avulso é calculada mediante a aplicação da 
correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, 
observado o disposto no art. 28, de acordo com 
a seguinte tabela: (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 28.4.95).

Salário-de-
contribuição

Alíquota em %

até 249,80 8,00

de 249,81 até 416,33 9,00

de 416,34 até 832,66 11,00
(Valores e alíquotas dados pela Lei nº 9.129, de 
20.11.95) 4

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição 
serão reajustados, a partir da data de 
entrada em vigor desta Lei, na mesma 
época e com os mesmos índices que os do 
reajustamento dos benefícios de prestação 
continuada da Previdência Social. (Redação 
dada pela Lei nº 8.620, de 5.1.93)

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se 
também aos segurados empregados e 
trabalhadores avulsos que prestem serviços 

a microempresas. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 8.620, de 5.1.93)

Seção II
Da Contribuição dos Segurados 

Contribuinte Individual e Facultativo.

(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

Art. 21. A alíquota de contribuição dos 
segurados contribuinte individual e facultativo 
será de vinte por cento sobre o respectivo 
salário-de-contribuição. (Redação dada pela Lei 
nº 9.876, de 1999).

I – revogado; (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 1999).

II – revogado. (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 1999).

§ 1º Os valores do salário-de-contribuição 
serão reajustados, a partir da data de 
entrada em vigor desta Lei , na mesma 
época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de 
prestação continuada da Previdência Social. 
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998). 
(Renumerado pela Lei Complementar nº 
123, de 2006).

§ 2º No caso de opção pela exclusão do 
direito ao benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição, a alíquota 
de contribuição incidente sobre o limite 
mínimo mensal do salário de contribuição 
será de:   (Redação dada pela Lei nº 12.470, 
de 2011) 

I – 11% (onze por cento), no caso do 
segurado contribuinte individual, ressalvado 
o disposto no inciso II, que trabalhe por 
conta própria, sem relação de trabalho 
com empresa ou equiparado e do segurado 
facultativo, observado o disposto na alínea 
b do inciso II deste parágrafo; (Incluído pela 
Lei nº 12.470, de 2011)

II – 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei 
nº 12.470, de 2011)
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a) no caso do microempreendedor 
individual, de que trata o art. 18-A da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006; e (Incluído pela Lei nº 12.470, de 
2011) (Produção de efeito)

b) do segurado facultativo sem renda 
própria que se dedique exclusivamente 
ao trabalho doméstico no âmbito de sua 
residência, desde que pertencente a família 
de baixa renda. (Incluído pela Lei nº 12.470, 
de 2011)

§ 3º O segurado que tenha contribuído 
na forma do § 2º deste artigo e pretenda 
contar o tempo de contribuição 
correspondente para fins de obtenção da 
aposentadoria por tempo de contribuição 
ou da contagem recíproca do tempo de 
contribuição a que se refere o art. 94 da Lei 
no 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá 
complementar a contribuição mensal 
mediante recolhimento, sobre o valor 
correspondente ao limite mínimo mensal 
do salário-de-contribuição em vigor na 
competência a ser complementada, da 
diferença entre o percentual pago e o de 
20% (vinte por cento), acrescido dos juros 
moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da 
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.    
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)     
(Produção de efeito)

§ 4º Considera-se de baixa renda, para os 
fins do disposto na alínea b do inciso II do § 
2º deste artigo, a família inscrita no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja 
de até 2 (dois) salários mínimos. (Redação 
dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 5º A contribuição complementar a que 
se refere o § 3º deste artigo será exigida a 
qualquer tempo, sob pena de indeferimento 
do benefício. (Incluído pela Lei nº 12.507, 
de 2011)

CAPÍTULO IV
DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, 
destinada à Seguridade Social, além do disposto 
no art. 23, é de:

I – vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas 
a qualquer título, durante o mês, aos 
segurados empregados e trabalhadores 
avulsos que lhe prestem serviços, destinadas 
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste 
salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do 
empregador ou tomador de serviços, nos 
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa. (Redação dada pela 
Lei nº 9.876, de 1999).

II – para o financiamento do benefício 
previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991, e daqueles 
concedidos em razão do grau de incidência 
de incapacidade laborativa decorrente dos 
riscos ambientais do trabalho, sobre o total 
das remunerações pagas ou creditadas, 
no decorrer do mês, aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos: 
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas 
em cuja atividade preponderante o risco 
de acidentes do trabalho seja considerado 
leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas 
em cuja atividade preponderante esse risco 
seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em 
cuja atividade preponderante esse risco 
seja considerado grave.

III – vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas a 
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qualquer título, no decorrer do mês, aos 
segurados contribuintes individuais que 
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 1999).

IV – quinze por cento sobre o valor bruto 
da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços, relativamente a serviços que 
lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho. 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e 
de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito e entidades 
de previdência privada abertas e fechadas, 
além das contribuições referidas neste 
artigo e no art. 23, é devida a contribuição 
adicional de dois vírgula cinco por cento 
sobre a base de cálculo definida nos incisos 
I e III deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória nº 
2.158-35, de 2001).

§ 2º Não integram a remuneração as 
parcelas de que trata o § 9º do art. 28.

§ 3º O Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social poderá alterar, com base 
nas estatísticas de acidentes do trabalho, 
apuradas em inspeção, o enquadramento 
de empresas para efeito da contribuição a 
que se refere o inciso II deste artigo, a fim 
de estimular investimentos em prevenção 
de acidentes.

§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na 
forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da 
Seguridade Social, mecanismos de estímulo 
às empresas que se utilizem de empregados 
portadores de deficiências física, sensorial 
e/ou mental com desvio do padrão médio.

§ 5º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 6º A contribuição empresarial da associa-
ção desportiva que mantém equipe de fu-
tebol profissional destinada à Seguridade 
Social, em substituição à prevista nos inci-
sos I e II deste artigo, corresponde a cinco 
por cento da receita bruta, decorrente dos 
espetáculos desportivos de que participem 
em todo território nacional em qualquer 
modalidade desportiva, inclusive jogos in-
ternacionais, e de qualquer forma de pa-
trocínio, licenciamento de uso de marcas 
e símbolos, publicidade, propaganda e de 
transmissão de espetáculos desportivos. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97).

§ 7º Caberá à entidade promotora do 
espetáculo a responsabilidade de efetuar o 
desconto de cinco por cento da receita bruta 
decorrente dos espetáculos desportivos 
e o respectivo recolhimento ao Instituto 
Nacional do Seguro Social, no prazo de até 
dois dias úteis após a realização do evento. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97).

§ 8º Caberá à associação desportiva que 
mantém equipe de futebol profissional 
informar à entidade promotora do 
espetáculo desportivo todas as receitas 
auferidas no evento, discriminando-as 
detalhadamente. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

§ 9º No caso de a associação desportiva 
que mantém equipe de futebol profissional 
receber recursos de empresa ou entidade, 
a título de patrocínio, licenciamento de 
uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e transmissão de espetáculos, 
esta última ficará com a responsabilidade 
de reter e recolher o percentual de cinco 
por cento da receita bruta decorrente do 
evento, inadmitida qualquer dedução, no 
prazo estabelecido na alínea "b", inciso I, do 
art. 30 desta Lei. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
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§ 10. Não se aplica o disposto nos §§ 6º 
ao 9º às demais associações desportivas, 
que devem contribuir na forma dos incisos 
I e II deste artigo e do art. 23 desta Lei. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97). 

§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste 
artigo aplica-se à associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional 
e atividade econômica organizada para a 
produção e circulação de bens e serviços e 
que se organize regularmente, segundo um 
dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
– Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 
11.345, de 2006).

§ 11-A.  O disposto no § 11 deste artigo 
aplica-se apenas às atividades diretamente 
relacionadas com a manutenção e 
administração de equipe profissional de 
futebol, não se estendendo às outras 
atividades econômicas exercidas pelas 
referidas sociedades empresariais 
beneficiárias. (Incluído pela Lei nº 11.505, 
de 2007).

§ 12.  (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.170, 
de 2000).

§ 13. Não se considera como remuneração 
direta ou indireta, para os efeitos desta Lei, 
os valores despendidos pelas entidades 
religiosas e instituições de ensino 
vocacional com ministro de confissão 
religiosa, membros de instituto de vida 
consagrada, de congregação ou de ordem 
religiosa em face do seu mister religioso ou 
para sua subsistência desde que fornecidos 
em condições que independam da natureza 
e da quantidade do trabalho executado. 
(Incluído pela Lei nº 10.170, de 2000).

Art. 22A. A contribuição devida pela agroindús-
tria, definida, para os efeitos desta Lei, como 
sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja ati-
vidade econômica seja a industrialização de 
produção própria ou de produção própria e ad-
quirida de terceiros, incidente sobre o valor da 

receita bruta proveniente da comercialização da 
produção, em substituição às previstas nos inci-
sos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela 
Lei nº 10.256, de 2001).

I – dois vírgula cinco por cento destinados 
à Seguridade Social; (Incluído pela Lei nº 
10.256, de 2001).

II – zero vírgula um por cento para o 
financiamento do benefício previsto nos 
arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho 
de 1991, e daqueles concedidos em razão 
do grau de incidência de incapacidade para 
o trabalho decorrente dos riscos ambientais 
da atividade. (Incluído pela Lei nº 10.256, 
de 2001).

§ 1º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, 
de 2001).

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica 
às operações relativas à prestação de 
serviços a terceiros, cujas contribuições 
previdenciárias continuam sendo devidas 
na forma do art. 22 desta Lei. (Incluído pela 
Lei nº 10.256, de 2001).

§ 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta 
correspondente aos serviços prestados a 
terceiros será excluída da base de cálculo da 
contribuição de que trata o caput. (Incluído 
pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica às 
sociedades cooperativas e às agroindústrias 
de piscicultura, carcinicultura, suinocultura 
e avicultura. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 
2001).

§ 5º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei 
no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não 
se aplica ao empregador de que trata este 
artigo, que contribuirá com o adicional de 
zero vírgula vinte e cinco por cento da receita 
bruta proveniente da comercialização da 
produção, destinado ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). (Incluído pela 
Lei nº 10.256, de 2001).
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§ 6º Não se aplica o regime substitutivo de 
que trata este artigo à pessoa jurídica que, 
relativamente à atividade rural, se dedique 
apenas ao florestamento e reflorestamento 
como fonte de matéria-prima para 
industrialização própria mediante a utilização 
de processo industrial que modifique a natureza 
química da madeira ou a transforme em pasta 
celulósica. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 
2003).

§ 7º Aplica-se o disposto no § 6º ainda que a 
pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais 
ou sobras ou partes da produção, desde que a 
receita bruta decorrente dessa comercialização 
represente menos de um por cento de sua 
receita bruta proveniente da comercialização 
da produção. (Incluído pela Lei nº 10.684, de 
2003).

Art. 22B. As contribuições de que tratam os 
incisos I e II do art. 22 desta Lei são substituídas, 
em relação à remuneração paga, devida ou 
creditada ao trabalhador rural contratado pelo 
consórcio simplificado de produtores rurais 
de que trata o art. 25A, pela contribuição dos 
respectivos produtores rurais, calculada na 
forma do art. 25 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 
10.256, de 2001).

Art. 23. As contribuições a cargo da empresa 
provenientes do faturamento e do lucro, 
destinadas à Seguridade Social, além do 
disposto no art. 22, são calculadas mediante a 
aplicação das seguintes alíquotas:

I – 2% (dois por cento) sobre sua receita 
bruta, estabelecida segundo o disposto 
no § 1º do art. 1º do Decreto-lei nº 1.940, 
de 25 de maio de 1982, com a redação 
dada pelo art. 22, do Decreto-lei nº 2.397, 
de 21 de dezembro de 1987, e alterações 
posteriores; 9

II – 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido 
do período-base, antes da provisão para o 
Imposto de Renda, ajustado na forma do 
art. 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 
1990. 10

§ 1º No caso das instituições citadas no 
§ 1º do art. 22 desta Lei, a alíquota da 
contribuição prevista no inciso II é de 15% 
(quinze por cento). 11

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às 
pessoas de que trata o art. 25.

CAPÍTULO V
DA CONTRIBUIÇÃO DO 

EMPREGADOR DOMÉSTICO

Art. 24. A contribuição do empregador 
doméstico é de 12% (doze por cento) do salário-
de-contribuição do empregado doméstico a seu 
serviço.

Parágrafo único.  Presentes os elementos 
da relação de emprego doméstico, o em-
pregador doméstico não poderá contratar 
microempreendedor individual de que trata 
o art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, sob pena de ficar 
sujeito a todas as obrigações dela decorren-
tes, inclusive trabalhistas, tributárias e pre-
videnciárias.      (Incluído pela Lei nº 12.470, 
de 2011)

CAPÍTULO VI
DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR 

RURAL E DO PESCADOR 
(Alterado pela Lei nº 8.398, de 7.1.92)

Art. 25. A contribuição do empregador rural 
pessoa física, em substituição à contribuição 
de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do 
segurado especial, referidos, respectivamente, 
na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: 
(Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001).

I – 2% da receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção; (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
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II – 0,1% da receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção para 
financiamento das prestações por acidente 
do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97).

§ 1º O segurado especial de que trata este 
artigo, além da contribuição obrigatória 
referida no caput, poderá contribuir, 
facultativamente, na forma do art. 21 desta 
Lei.  (Redação dada pela Lei nº 8.540, de 
22.12.92)

§ 2º A pessoa física de que trata a alínea "a" 
do inciso V do art. 12 contribui, também, 
obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta 
Lei.  (Redação dada pela Lei nº 8.540, de 
22.12.92)

§ 3º Integram a produção, para os efeitos 
deste artigo, os produtos de origem 
animal ou vegetal, em estado natural ou 
submetidos a processos de beneficiamento 
ou industrialização rudimentar, assim 
compreendidos, entre outros, os processos 
de lavagem, limpeza, descaroçamento, 
pilagem, descascamento, lenhamento, 
pasteurização, resfriamento, secagem, 
fermentação, embalagem, cristalização, 
fundição, carvoejamento, cozimento, 
destilação, moagem, torrefação, bem como 
os subprodutos e os resíduos obtidos através 
desses processos. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei n º 8.540, de 22.12.92)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.718, de 2008).

§ 5º (VETADO na Lei nº 8.540, de 22.12.92)

§ 6º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 7º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 8º (Revogado pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 9º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, 
de 2001).

§ 10. Integra a receita bruta de que trata 
este artigo, além dos valores decorrentes 
da comercialização da produção relativa aos 

produtos a que se refere o § 3º deste artigo, 
a receita proveniente: (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

I – da comercialização da produção obtida 
em razão de contrato de parceria ou 
meação de parte do imóvel rural; (Incluído 
pela Lei nº 11.718, de 2008).

II – da comercialização de artigos de 
artesanato de que trata o inciso VII do § 10 
do art. 12 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

III – de serviços prestados, de equipamentos 
utilizados e de produtos comercializados 
no imóvel rural, desde que em atividades 
turística e de entretenimento desenvolvidas 
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, 
alimentação, recepção, recreação e 
atividades pedagógicas, bem como taxa de 
visitação e serviços especiais; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

IV – do valor de mercado da produção 
rural dada em pagamento ou que tiver 
sido trocada por outra, qualquer que seja o 
motivo ou finalidade; e (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

V – de atividade artística de que trata o 
inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.  
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 11. Considera-se processo de beneficia-
mento ou industrialização  artesanal aquele 
realizado diretamente pelo próprio produ-
tor rural pessoa física, desde que não esteja 
sujeito à incidência do Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

Art. 25A. Equipara-se ao empregador rural 
pessoa física o consórcio simplificado de 
produtores rurais, formado pela união de 
produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a 
um deles poderes para contratar, gerir e demitir 
trabalhadores para prestação de serviços, 
exclusivamente, aos seus integrantes, mediante 
documento registrado em cartório de títulos e 
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documentos. (Incluído pela Lei nº 10.256, de 
2001).

§ 1º O documento de que trata o caput 
deverá conter a identificação de cada 
produtor, seu endereço pessoal e o de 
sua propriedade rural, bem como o 
respectivo registro no Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 
ou informações relativas a parceria, 
arrendamento ou equivalente e a matrícula 
no Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS de cada um dos produtores rurais. 
(Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001).

§ 2º O consórcio deverá ser matriculado 
no INSS em nome do empregador a quem 
hajam sido outorgados os poderes, na 
forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
10.256, de 2001).

§ 3º Os produtores rurais integrantes 
do consórcio de que trata o caput serão 
responsáveis solidários em relação às 
obrigações previdenciárias. (Incluído pela 
Lei nº 10.256, de 2001).

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.256, 
de 2001).

CAPÍTULO VII
DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA 
DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social 
a renda líquida dos concursos de prognósticos, 
excetuando-se os valores destinados ao 
Programa de Crédito Educativo. (Redação dada 
pela Lei nº 8.436, de 25.6.92)

§ 1º Consideram-se concursos de 
prognósticos todos e quaisquer concursos 
de sorteios de números, loterias, apostas, 
inclusive as realizadas em reuniões hípicas, 
nos âmbitos federal, estadual, do Distrito 
Federal e municipal.

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo, 
entende-se por renda líquida o total 

da arrecadação, deduzidos os valores 
destinados ao pagamento de prêmios, 
de impostos e de despesas com a 
administração, conforme fixado em lei, que 
inclusive estipulará o valor dos direitos a 
serem pagos às entidades desportivas pelo 
uso de suas denominações e símbolos.

§ 3º Durante a vigência dos contratos 
assinados até a publicação desta Lei 
com o Fundo de Assistência Social-FAS é 
assegurado o repasse à Caixa Econômica 
Federal-CEF dos valores necessários ao 
cumprimento dos mesmos.

CAPÍTULO VIII
DAS OUTRAS RECEITAS

Art. 27. Constituem outras receitas da Segurida-
de Social:

I – as multas, a atualização monetária e os 
juros moratórios;

II – a remuneração recebida por serviços 
de arrecadação, fiscalização e cobrança 
prestados a terceiros;

III – as receitas provenientes de prestação 
de outros serviços e de fornecimento ou 
arrendamento de bens;

IV – as demais receitas patrimoniais, 
industriais e financeiras;

V – as doações, legados, subvenções e 
outras receitas eventuais;

VI – 50% (cinquenta por cento) dos valores 
obtidos e aplicados na forma do parágrafo 
único do art. 243 da Constituição Federal;

VII – 40% (quarenta por cento) do resultado 
dos leilões dos bens apreendidos pelo 
Departamento da Receita Federal;

VIII – outras receitas previstas em legislação 
específica.
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Parágrafo único. As companhias segurado-
ras que mantêm o seguro obrigatório de 
danos pessoais causados por veículos au-
tomotores de vias terrestres, de que trata a 
Lei nº 6.194, de dezembro de 1974, deve-
rão repassar à Seguridade Social 50% (cin-
quenta por cento) do valor total do prêmio 
recolhido e destinado ao Sistema Único de 
Saúde-SUS, para custeio da assistência mé-
dico-hospitalar dos segurados vitimados em 
acidentes de trânsito.

CAPÍTULO IX
DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I – para o empregado e trabalhador avulso: 
a remuneração auferida em uma ou mais 
empresas, assim entendida a totalidade dos 
rendimentos pagos, devidos ou creditados a 
qualquer título, durante o mês, destinados 
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a 
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos 
habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste 
salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição 
do empregador ou tomador de serviços nos 
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de 
convenção ou acordo coletivo de trabalho 
ou sentença normativa; (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

II – para o empregado doméstico: a 
remuneração registrada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, observadas 
as normas a serem estabelecidas em 
regulamento para comprovação do vínculo 
empregatício e do valor da remuneração;

III – para o contribuinte individual: 
a remuneração auferida em uma ou 
mais empresas ou pelo exercício de sua 
atividade por conta própria, durante o mês, 
observado o limite máximo a que se refere 
o § 5º; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 
1999).

IV – para o segurado facultativo: o valor por 
ele declarado, observado o limite máximo 
a que se refere o § 5º. (Incluído pela Lei nº 
9.876, de 1999).

§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o 
afastamento ou a falta do empregado 
ocorrer no curso do mês, o salário-de-
contribuição será proporcional ao número 
de dias de trabalho efetivo, na forma 
estabelecida em regulamento.

§ 2º O salário-maternidade é considerado 
salário-de-contribuição.

§ 3º O limite mínimo do salário-de-
contribuição corresponde ao piso salarial, 
legal ou normativo, da categoria ou, 
inexistindo este, ao salário mínimo, tomado 
no seu valor mensal, diário ou horário, 
conforme o ajustado e o tempo de trabalho 
efetivo durante o mês. (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 4º O limite mínimo do salário-de-
contribuição do menor aprendiz 
corresponde à sua remuneração mínima 
definida em lei.

§ 5º O limite máximo do salário-de-
contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e 
setenta mil cruzeiros), reajustado a partir 
da data da entrada em vigor desta Lei, na 
mesma época e com os mesmos índices 
que os do reajustamento dos benefícios de 
prestação continuada da Previdência Social. 

§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
a contar da data de publicação desta Lei, o 
Poder Executivo encaminhará ao Congresso 
Nacional projeto de lei estabelecendo 
a previdência complementar, pública e 
privada, em especial para os que possam 
contribuir acima do limite máximo 
estipulado no parágrafo anterior deste 
artigo.

§ 7º O décimo-terceiro salário (gratificação 
natalina) integra o salário-de-contribuição, 
exceto para o cálculo de benefício, na forma 



Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Hugo Goes

www.acasadoconcurseiro.com.br 1237

estabelecida em regulamento. (Redação 
dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.94)

§ 8º Integram o salário-de-contribuição 
pelo seu valor total: (Redação dada pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97). 

a) o total das diárias pagas, quando 
excedente a cinquenta por cento da 
remuneração mensal; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

b) (VETADA na Lei nº 9.528, de 10.12.97).

c) (Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 9º Não integram o salário-de-contribuição 
para os fins desta Lei, exclusivamente: 
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)

a) os benefícios da previdência social, nos 
termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97).

b) as ajudas de custo e o adicional mensal 
recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei 
nº 5.929, de 30 de outubro de 1973;

c) a parcela "in natura" recebida de 
acordo com os programas de alimentação 
aprovados pelo Ministério do Trabalho e 
da Previdência Social, nos termos da Lei nº 
6.321, de 14 de abril de 1976;

d) as importâncias recebidas a título 
de férias indenizadas e respectivo 
adicional constitucional, inclusive o valor 
correspondente à dobra da remuneração de 
férias de que trata o art. 137 da Consolidação 
das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

e) as importâncias: (Alínea alterada e itens 
de 1 a 5 acrescentados pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97

1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias;

2. relativas à indenização por tempo de 
serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, 

do empregado não optante pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;

3. recebidas a título da indenização de que 
trata o art. 479 da CLT;

4. recebidas a título da indenização de que 
trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho 
de 1973;

5. recebidas a título de incentivo à 
demissão;

6. recebidas a título de abono de férias na 
forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação 
dada pela Lei nº 9.711, de 1998).

7. recebidas a título de ganhos eventuais e 
os abonos expressamente desvinculados do 
salário; (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 
1998).

8. recebidas a título de licença-prêmio 
indenizada; (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

9. recebidas a título da indenização de que 
trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de 
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

f) a parcela recebida a título de vale-
transporte, na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo, em parcela única, 
recebida exclusivamente em decorrência 
de mudança de local de trabalho do 
empregado, na forma do art. 470 da 
CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97).

h) as diárias para viagens, desde que não 
excedam a 50% (cinquenta por cento) da 
remuneração mensal;

i) a importância recebida a título de bolsa de 
complementação educacional de estagiário, 
quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 
7 de dezembro de 1977;

j) a participação nos lucros ou resultados 
da empresa, quando paga ou creditada de 
acordo com lei específica;
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l) o abono do Programa de Integração 
Social-PIS e do Programa de Assistência 
ao Servidor Público-PASEP; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

m) os valores correspondentes a transporte, 
alimentação e habitação fornecidos pela 
empresa ao empregado contratado para 
trabalhar em localidade distante da de 
sua residência, em canteiro de obras ou 
local que, por força da atividade, exija 
deslocamento e estada, observadas 
as normas de proteção estabelecidas 
pelo Ministério do Trabalho; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

n) a importância paga ao empregado a 
título de complementação ao valor do 
auxílio-doença, desde que este direito seja 
extensivo à totalidade dos empregados da 
empresa; (Alínea acrescentada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)

o) as parcelas destinadas à assistência ao 
trabalhador da agroindústria canavieira, de 
que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de 
dezembro de 1965; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

p) o valor das contribuições efetivamente 
pago pela pessoa jurídica relativo a 
programa de previdência complementar, 
aberto ou fechado, desde que disponível à 
totalidade de seus empregados e dirigentes, 
observados, no que couber, os arts. 9º e 
468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)

q) o valor relativo à assistência prestada por 
serviço médico ou odontológico, próprio da 
empresa ou por ela conveniado, inclusive o 
reembolso de despesas com medicamentos, 
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas 
médico-hospitalares e outras similares, 
desde que a cobertura abranja a totalidade 
dos empregados e dirigentes da empresa; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)

r) o valor correspondente a vestuários, 
equipamentos e outros acessórios 

fornecidos ao empregado e utilizados 
no local do trabalho para prestação dos 
respectivos serviços; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de 
veículo do empregado e o reembolso creche 
pago em conformidade com a legislação 
trabalhista, observado o limite máximo de 
seis anos de idade, quando devidamente 
comprovadas as despesas realizadas; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)

t) o valor relativo a plano educacional, 
ou bolsa de estudo, que vise à educação 
básica de empregados e seus dependentes 
e, desde que vinculada às atividades 
desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica de empregados, 
nos termos da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e: (Redação dada pela 
Lei nº 12.513, de 2011)

1. não seja utilizado em substituição de 
parcela salarial; e (Incluído pela Lei nº 
12.513, de 2011)

2. o valor mensal do plano educacional 
ou bolsa de estudo, considerado 
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco 
por cento) da remuneração do segurado a 
que se destina ou o valor correspondente 
a uma vez e meia o valor do limite mínimo 
mensal do salário-de-contribuição, o que 
for maior; (Incluído pela Lei nº 12.513, de 
2011)

u) a importância recebida a título de bolsa 
de aprendizagem garantida ao adolescente 
até quatorze anos de idade, de acordo com 
o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

v) os valores recebidos em decorrência 
da cessão de direitos autorais; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
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x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 
477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)

y) o valor correspondente ao vale-cultura. 
(Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)

§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, 
para o segurado empregado e trabalhador 
avulso, na condição prevista no § 5º do art. 
12, a remuneração efetivamente auferida 
na entidade sindical ou empresa de origem. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97)

Art. 29. (Revogado pela Lei nº 9.876, de 1999).

CAPÍTULO X
DA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO 

DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das 
contribuições ou de outras importâncias devidas 
à Seguridade Social obedecem às seguintes 
normas: (Redação dada pela Lei nº 8.620, de 
5.1.93)

I – a empresa é obrigada a:

a) arrecadar as contribuições dos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos a 
seu serviço, descontando-as da respectiva 
remuneração;

b) recolher os valores arrecadados na forma 
da alínea a deste inciso, a contribuição a 
que se refere o inciso IV do art. 22 desta 
Lei, assim como as contribuições a seu 
cargo incidentes sobre as remunerações 
pagas, devidas ou creditadas, a qualquer 
título, aos segurados empregados, 
trabalhadores avulsos e contribuintes 
individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte) 
do mês subsequente ao da competência; 
(Redação dada pela Lei nº 11.933, de 2009). 
(Produção de efeitos).

c) recolher as contribuições de que tratam 
os incisos I e II do art. 23, na forma e prazos 

definidos pela legislação tributária federal 
vigente;

II – os segurados contribuinte individual e 
facultativo estão obrigados a recolher sua 
contribuição por iniciativa própria, até o dia 
quinze do mês seguinte ao da competência; 
(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

III – a empresa adquirente, consumidora 
ou consignatária ou a cooperativa são 
obrigadas a recolher a contribuição de 
que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) 
do mês subsequente ao da operação 
de venda ou consignação da produção, 
independentemente de essas operações 
terem sido realizadas diretamente 
com o produtor ou com intermediário 
pessoa física, na forma estabelecida em 
regulamento; (Redação dada pela Lei nº 
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

IV – a empresa adquirente, consumidora 
ou consignatária ou a cooperativa ficam 
sub-rogadas nas obrigações da pessoa 
física de que trata a alínea "a" do inciso 
V do art. 12 e do segurado especial pelo 
cumprimento das obrigações do art. 25 
desta Lei, independentemente de as 
operações de venda ou consignação terem 
sido realizadas diretamente com o produtor 
ou com intermediário pessoa física, exceto 
no caso do inciso X deste artigo, na forma 
estabelecida em regulamento; (Redação 
dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)

V – o empregador doméstico está obrigado 
a arrecadar a contribuição do segurado 
empregado a seu serviço e a recolhê-la, 
assim como a parcela a seu cargo, no prazo 
referido no inciso II deste artigo; (Redação 
dada pela Lei n° 8.444, de 20.7.92)

VI – o proprietário, o incorporador definido 
na Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 
1964, o dono da obra ou condômino da 
unidade imobiliária, qualquer que seja 
a forma de contratação da construção, 
reforma ou acréscimo, são solidários com 
o construtor, e estes com a subempreiteira, 
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pelo cumprimento das obrigações para 
com a Seguridade Social, ressalvado o seu 
direito regressivo contra o executor ou 
contratante da obra e admitida a retenção 
de importância a este devida para garantia 
do cumprimento dessas obrigações, não 
se aplicando, em qualquer hipótese, o 
benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 
9.528, de 10.12.97)

VII – exclui-se da responsabilidade solidária 
perante a Seguridade Social o adquirente de 
prédio ou unidade imobiliária que realizar a 
operação com empresa de comercialização 
ou incorporador de imóveis, ficando 
estes solidariamente responsáveis com o 
construtor;

VIII – nenhuma contribuição à Seguridade 
Social é devida se a construção residencial 
unifamiliar, destinada ao uso próprio, de 
tipo econômico, for executada sem mão-de-
obra assalariada, observadas as exigências 
do regulamento;

IX – as empresas que integram grupo 
econômico de qualquer natureza 
respondem entre si, solidariamente, pelas 
obrigações decorrentes desta Lei;

X – a pessoa física de que trata a alínea "a" 
do inciso V do art. 12 e o segurado especial 
são obrigados a recolher a contribuição 
de que trata o art. 25 desta Lei no prazo 
estabelecido no inciso III deste artigo, caso 
comercializem a sua produção: (Inciso 
alterado e alíneas acrescentadas pela Lei 
9.528, de 10.12.97)

a) no exterior; 

b) diretamente, no varejo, ao consumidor 
pessoa física; 

c) à pessoa física de que trata a alínea "a" 
do inciso V do art. 12; 

d) ao segurado especial; 

XI – aplica-se o disposto nos incisos III e IV 
deste artigo à pessoa física não produtor 
rural que adquire produção para venda no 
varejo a consumidor pessoa física. (Inciso 
acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

XII – sem prejuízo do disposto no inciso X do 
caput deste artigo, o produtor rural pessoa 
física e o segurado especial são obrigados 
a recolher, diretamente, a contribuição 
incidente sobre a receita bruta proveniente: 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

a) da comercialização de artigos de 
artesanato elaborados com matéria-prima 
produzida pelo respectivo grupo familiar; 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

b) de comercialização de artesanato ou do 
exercício de atividade artística, observado o 
disposto nos incisos VII e VIII do § 10 do art. 
12 desta Lei; e (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008).

c) de serviços prestados, de equipamentos 
utilizados e de produtos comercializados 
no imóvel rural, desde que em atividades 
turística e de entretenimento desenvolvidas 
no próprio imóvel, inclusive hospedagem, 
alimentação, recepção, recreação e 
atividades pedagógicas, bem como taxa de 
visitação e serviços especiais; (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

XIII – o segurado especial é obrigado a 
arrecadar a contribuição de trabalhadores a 
seu serviço e a recolhê-la no prazo referido 
na alínea b do inciso I do caput deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008).

§ 1º Revogado pela Lei nº 9.032, de 28.4.95.

§ 2º Se não houver expediente bancário nas 
datas indicadas: (Redação dada pela Lei nº 
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

I – nos incisos II e V do caput deste artigo, 
o recolhimento deverá ser efetuado até o 
dia útil imediatamente posterior; e (Incluído 
pela Lei nº 11.933, de 2009). (Produção de 
efeitos).
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II – na alínea b do inciso I e nos incisos III, 
X e XIII do caput deste artigo, até o dia útil 
imediatamente anterior. (Incluído pela Lei 
nº 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3º Aplica-se à entidade sindical e à 
empresa de origem o disposto nas alíneas 
"a" e "b" do inciso I, relativamente à 
remuneração do segurado referido no § 5º 
do art. 12. (Parágrafo acrescentado pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97).

§ 4º Na hipótese de o contribuinte individual 
prestar serviço a uma ou mais empresas, 
poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 
quarenta e cinco por cento da contribuição 
da empresa, efetivamente recolhida ou 
declarada, incidente sobre a remuneração 
que esta lhe tenha pago ou creditado, 
limitada a dedução a nove por cento do 
respectivo salário-de-contribuição. (Incluído 
pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 5º Aplica-se o disposto no § 4º ao 
cooperado que prestar serviço a empresa 
por intermédio de cooperativa de trabalho. 
(Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 6º O empregador doméstico poderá 
recolher a contribuição do segurado 
empregado a seu serviço e a parcela a seu 
cargo relativas à competência novembro 
até o dia 20 de dezembro, juntamente com 
a contribuição referente ao 13º (décimo 
terceiro) salário, utilizando-se de um único 
documento de arrecadação. (Incluído pela 
Lei nº 11.324, de 2006).

§ 7º A empresa ou cooperativa adquirente, 
consumidora ou consignatária da produção 
fica obrigada a fornecer ao segurado 
especial cópia do documento fiscal de 
entrada da mercadoria, para fins de 
comprovação da operação e da respectiva 
contribuição previdenciária. (Incluído pela 
Lei nº 11.718, de 2008).

§ 8º Quando o grupo familiar a que o 
segurado especial estiver vinculado não 
tiver  obtido, no ano, por qualquer motivo, 
receita proveniente de comercialização de 

produção deverá comunicar a ocorrência 
à Previdência Social, na forma do 
regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.718, 
de 2008).

§ 9º Quando o segurado especial tiver 
comercializado sua produção do ano anterior 
exclusivamente com empresa adquirente, 
consignatária ou cooperativa, tal fato deverá 
ser comunicado à Previdência Social pelo 
respectivo grupo familiar. (Incluído pela Lei 
nº 11.718, de 2008). Art. 31. A empresa 
contratante de serviços executados mediante 
cessão de mão de obra, inclusive em regime de 
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze 
por cento) do valor bruto da nota fiscal ou 
fatura de prestação de serviços e recolher, em 
nome da empresa cedente da mão de obra, a 
importância retida até o dia 20 (vinte) do mês 
subsequente ao da emissão da respectiva nota 
fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente 
anterior se não houver expediente bancário 
naquele dia, observado o disposto no § 5o do 
art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 1º O valor retido de que trata o caput deste 
artigo, que deverá ser destacado na nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços, 
poderá ser compensado por qualquer 
estabelecimento da empresa cedente da 
mão de obra, por ocasião do recolhimento 
das contribuições destinadas à Seguridade 
Social devidas sobre a folha de pagamento 
dos seus segurados. (Redação dada pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

§ 2º Na impossibilidade de haver compen-
sação integral na forma do parágrafo an-
terior, o saldo remanescente será objeto 
de restituição. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

§ 3º Para os fins desta Lei, entende-se 
como cessão de mão-de-obra a colocação 
à disposição do contratante, em suas 
dependências ou nas de terceiros, de 
segurados que realizem serviços contínuos, 
relacionados ou não com a atividade-fim da 
empresa, quaisquer que sejam a natureza e 
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a forma de contratação. (Redação dada pela 
Lei nº 9.711, de 1998).

§ 4º Enquadram-se na situação prevista 
no parágrafo anterior, além de outros 
estabelecidos em regulamento, os seguintes 
serviços: (Redação dada pela Lei nº 9.711, 
de 1998).

I – limpeza, conservação e zeladoria; 
(Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).

II – vigilância e segurança; (Incluído pela Lei 
nº 9.711, de 1998).

III – empreitada de mão-de-obra; (Incluído 
pela Lei nº 9.711, de 1998).

IV – contratação de trabalho temporário na 
forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998).

§ 5º O cedente da mão-de-obra deverá 
elaborar folhas de pagamento distintas 
para cada contratante. (Incluído pela Lei nº 
9.711, de 1998).

§ 6º Em se tratando de retenção e 
recolhimento realizados na forma do caput 
deste artigo, em nome de consórcio, de que 
tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o 
disposto em todo este artigo, observada a 
participação de cada uma das empresas 
consorciadas, na forma do respectivo ato 
constitutivo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009)

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

I – preparar folhas-de-pagamento das 
remunerações pagas ou creditadas a todos 
os segurados a seu serviço, de acordo com 
os padrões e normas estabelecidos pelo 
órgão competente da Seguridade Social;

II – lançar mensalmente em títulos 
próprios de sua contabilidade, de forma 
discriminada, os fatos geradores de todas 
as contribuições, o montante das quantias 
descontadas, as contribuições da empresa e 
os totais recolhidos; 

III – prestar à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil todas as informações cadastrais, 
financeiras e contábeis de seu interesse, na 
forma por ela estabelecida, bem como os 
esclarecimentos necessários à fiscalização; 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
na forma, prazo e condições estabelecidos 
por esses órgãos, dados relacionados a 
fatos geradores, base de cálculo e valores 
devidos da contribuição previdenciária e 
outras informações de interesse do INSS ou 
do Conselho Curador do FGTS;      (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.403, 
de 2002).

VI – comunicar, mensalmente, aos 
empregados, por intermédio de documento 
a ser definido em regulamento, os valores 
recolhidos sobre o total de sua remuneração 
ao INSS. (Incluído pela Lei nº 12.692, de 
2012)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 2º A declaração de que trata o inciso IV 
do caput deste artigo constitui instrumento 
hábil e suficiente para a exigência do crédito 
tributário, e suas informações comporão 
a base de dados para fins de cálculo e 
concessão dos benefícios previdenciários. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)
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§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 8º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 9º A empresa deverá apresentar o 
documento a que se refere o inciso IV 
do caput deste artigo ainda que não 
ocorram fatos geradores de contribuição 
previdenciária, aplicando-se, quando 
couber, a penalidade prevista no art. 32-A 
desta Lei. 

§ 10. O descumprimento do disposto no 
inciso IV do caput deste artigo impede 
a expedição da certidão de prova de 
regularidade fiscal perante a Fazenda 
Nacional. (Redação dada pela Lei nº 11.941, 
de 2009)

§ 11. Em relação aos créditos tributários, 
os documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações de que trata 
este artigo devem ficar arquivados na 
empresa até que ocorra a prescrição relativa 
aos créditos decorrentes das operações a 
que se refiram. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.692, 
de 2012)

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de 
apresentar a declaração de que trata o inciso IV 
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou 
que a apresentar com incorreções ou omissões 
será intimado a apresentá-la ou a prestar 
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes 
multas: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo 
de 10 (dez) informações incorretas ou 
omitidas; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009).

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário 
ou fração, incidentes sobre o montante 
das contribuições informadas, ainda que 
integralmente pagas, no caso de falta de 
entrega da declaração ou entrega após o 

prazo, limitada a 20% (vinte por cento), 
observado o disposto no § 3º deste artigo. 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 1º Para efeito de aplicação da multa 
prevista no inciso II do caput deste artigo, 
será considerado como termo inicial o dia 
seguinte ao término do prazo fixado para 
entrega da declaração e como termo final a 
data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de 
infração ou da notificação de lançamento. 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 2º Observado o disposto no § 3o deste 
artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009).

I – à metade, quando a declaração for 
apresentada após o prazo, mas antes 
de qualquer procedimento de ofício; ou  
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

II – a 75% (setenta e cinco por cento), se 
houver apresentação da declaração no 
prazo fixado em intimação. (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009).

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de: 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se 
de omissão de declaração sem ocorrência 
de fatos geradores de contribuição 
previdenciária; e (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 
demais casos. (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009).

Art. 32-B. Os órgãos da administração direta, 
as autarquias, as fundações e as empresas 
públicas da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, cujas Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos estão definidas pela 
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, e pela 
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, ficam obrigados, na forma estabelecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
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Ministério da Fazenda, a apresentar: (Incluído 
pela Lei nº 12.810, de 2013)

I – a contabilidade entregue ao Tribunal de 
Controle Externo; e  (Incluído pela Lei nº 
12.810, de 2013)

II – a folha de pagamento.  (Incluído pela Lei 
nº 12.810, de 2013)

Parágrafo único.  As informações de que 
trata o caput deverão ser apresentadas 
até o dia 30 de abril do ano seguinte ao 
encerramento do exercício.  (Incluído pela 
Lei nº 12.810, de 2013)

Art. 32-C. O segurado especial responsável pelo 
grupo familiar que contratar na forma do § 8o do 
art. 12 apresentará as informações relacionadas 
ao registro de trabalhadores, aos fatos 
geradores, à base de cálculo e aos valores das 
contribuições devidas à Previdência Social e ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 
e outras informações de interesse da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, do Ministério da 
Previdência Social, do Ministério do Trabalho e 
Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por 
meio de sistema eletrônico com entrada única 
de dados, e efetuará os recolhimentos por meio 
de documento único de arrecadação. (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 1º Os Ministros de Estado da Fazenda, 
da Previdência Social e do Trabalho e 
Emprego disporão, em ato conjunto, sobre 
a prestação das informações, a apuração, o 
recolhimento e a distribuição dos recursos 
recolhidos e sobre as informações geradas 
por meio do sistema eletrônico e da guia de 
recolhimento de que trata o caput. (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 2º As informações prestadas no sistema 
eletrônico de que trata o caput têm caráter 
declaratório, constituem instrumento hábil 
e suficiente para a exigência dos tributos e 
encargos apurados e substituirão, na forma 
regulamentada pelo ato conjunto que prevê 
o § 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas 
as informações, formulários e declarações a 
que está sujeito o grupo familiar, inclusive as 

relativas ao recolhimento do FGTS. (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 3º O segurado especial de que trata 
o caput está obrigado a arrecadar as 
contribuições previstas nos incisos X, XII e 
XIII do caput do art. 30, os valores referentes 
ao FGTS e os encargos trabalhistas sob sua 
responsabilidade, até o dia 7 (sete) do mês 
seguinte ao da competência. (Incluído pela 
Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 4º Os recolhimentos devidos, nos termos 
do § 3º, deverão ser pagos por meio de 
documento único de arrecadação. (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 5º Se não houver expediente bancário 
na data indicada no § 3º, o recolhimento 
deverá ser antecipado para o dia útil 
imediatamente anterior. (Incluído pela Lei 
nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 6º Os valores não pagos até a data do 
vencimento sujeitar-se-ão à incidência 
de acréscimos e encargos legais na forma 
prevista na legislação do Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
para as contribuições de caráter tributário, 
e conforme o art. 22 da Lei no 8.036, de 
11 de maio de 1990, para os depósitos do 
FGTS, inclusive no que se refere às multas 
por atraso. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 
2013)  (Vigência)

§ 7º O recolhimento do valor do FGTS 
na forma deste artigo será creditado 
diretamente em conta vinculada do 
trabalhador, assegurada a transferência dos 
elementos identificadores do recolhimento 
ao agente operador do fundo.  (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 8º O ato de que trata o § 1º regulará a 
compensação e a restituição dos valores 
dos tributos e dos encargos trabalhistas 
recolhidos, no documento único de 
arrecadação, indevidamente ou em 
montante superior ao devido. (Incluído pela 
Lei nº 12.873, de 2013)  (Vigência)



Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Hugo Goes

www.acasadoconcurseiro.com.br 1245

§ 9º A devolução de valores do FGTS, 
depositados na conta vinculada do 
trabalhador, será objeto de norma 
regulamentar do Conselho Curador e do 
Agente Operador do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço.  (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 10. O produto da arrecadação de que trata 
o § 3º será centralizado na Caixa Econômica 
Federal. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 
2013) (Vigência)

§ 11. A Caixa Econômica Federal, com base 
nos elementos identificadores do recolhi-
mento, disponíveis no sistema de que trata 
o caput deste artigo, transferirá para a Con-
ta Única do Tesouro Nacional os valores ar-
recadados dos tributos e das contribuições 
previstas nos incisos X, XII e XIII docaput 
do art. 30.  (Incluído pela Lei nº 12.873, de 
2013)  (Vigência)

§ 12. A impossibilidade de utilização do 
sistema eletrônico referido no caput será 
objeto de regulamento, a ser editado 
pelo Ministério da Fazenda e pelo Agente 
Operador do FGTS.  (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013)  (Vigência)

§ 13. A sistemática de entrega das 
informações e recolhimentos de que 
trata o caput poderá ser estendida pelas 
autoridades previstas no § 1º para o 
produtor rural pessoa física de que trata 
a alínea a do inciso V do caput do art. 12. 
(Incluído pela Lei nº 12.873, de 2013)  
(Vigência)

§ 14. Aplica-se às informações entregues 
na forma deste artigo o disposto no § 2º do 
art. 32 e no art. 32-A. (Incluído pela Lei nº 
12.873, de 2013) (Vigência)

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do 
Brasil compete planejar, executar, acompanhar 
e avaliar as atividades relativas à tributação, à 
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao 
recolhimento das contribuições sociais previstas 
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das 
contribuições incidentes a título de substituição 

e das devidas a outras entidades e fundos. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 1º É prerrogativa da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, por intermédio 
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil, o exame da contabilidade das 
empresas, ficando obrigados a prestar 
todos os esclarecimentos e informações 
solicitados o segurado e os terceiros 
responsáveis pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias e das 
contribuições devidas a outras entidades e 
fundos. (Redação dada pela Lei nº 11.941, 
de 2009).

§ 2º A empresa, o segurado da Previdência 
Social, o serventuário da Justiça, o síndico 
ou seu representante, o comissário e o 
liquidante de empresa em liquidação judicial 
ou extrajudicial são obrigados a exibir todos 
os documentos e livros relacionados com as 
contribuições previstas nesta Lei. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 3º Ocorrendo recusa ou sonegação de 
qualquer documento ou informação, ou 
sua apresentação deficiente, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo 
da penalidade cabível, lançar de ofício a 
importância devida. (Redação dada pela Lei 
nº 11.941, de 2009).

§ 4º Na falta de prova regular e formalizada 
pelo sujeito passivo, o montante dos salários 
pagos pela execução de obra de construção 
civil pode ser obtido mediante cálculo da 
mão de obra empregada, proporcional à 
área construída, de acordo com critérios 
estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, 
dono da obra, condômino da unidade 
imobiliária ou empresa corresponsável o 
ônus da prova em contrário. (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 5º O desconto de contribuição e de 
consignação legalmente autorizadas sempre 
se presume feito oportuna e regularmente 
pela empresa a isso obrigada, não lhe 
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sendo lícito alegar omissão para se eximir 
do recolhimento, ficando diretamente 
responsável pela importância que deixou de 
receber ou arrecadou em desacordo com o 
disposto nesta Lei.

§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e 
de qualquer outro documento da empresa, 
a fiscalização constatar que a contabilidade 
não registra o movimento real de 
remuneração dos segurados a seu serviço, 
do faturamento e do lucro, serão apuradas, 
por aferição indireta, as contribuições 
efetivamente devidas, cabendo à empresa o 
ônus da prova em contrário.

§ 7º O crédito da seguridade social é 
constituído por meio de notificação 
de lançamento, de auto de infração e 
de confissão de valores devidos e não 
recolhidos pelo contribuinte. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 8º Aplicam-se às contribuições sociais 
mencionadas neste artigo as presunções 
legais de omissão de receita previstas nos 
§§ 2º e 3º do art. 12 do Decreto-Lei no 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos 
arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).

Art. 34. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das 
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b 
e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das 
contribuições instituídas a título de substituição 
e das contribuições devidas a terceiros, assim 
entendidas outras entidades e fundos, não 
pagos nos prazos previstos em legislação, serão 
acrescidos de multa de mora e juros de mora, 
nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

I – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

II – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

d) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

III – (revogado): (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

b) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 4º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício 
relativos às contribuições referidas no art. 35 
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 
nº9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009).
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Art. 36. (Revogado pela Lei nº 8.218, de 
29.8.91).

Art. 37. Constatado o não-recolhimento total 
ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, 
não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a 
falta de pagamento de benefício reembolsado 
ou o descumprimento de obrigação acessória, 
será lavrado auto de infração ou notificação de 
lançamento. (Redação dada pela Lei nº 11.941, 
de 2009).

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 2º (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

Art. 38. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 39. O débito original e seus acréscimos 
legais, bem como outras multas previstas em lei, 
constituem dívida ativa da União, promovendo-
se a inscrição em livro próprio daquela 
resultante das contribuições de que tratam as 
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 
desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.457, de 
2007). (Vigência)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 11.501, de 2007).

§ 2º É facultado aos órgãos competentes, 
antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa 
de que trata o caput deste artigo, promover 
o protesto de título dado em garantia, que 
será recebido pro solvendo. (Redação dada 
pela Lei nº 11.457, de 2007). (Vigência)

§ 3º Serão inscritas como dívida ativa da 
União as contribuições que não tenham 
sido recolhidas ou parceladas resultantes 
das informações prestadas no documento a 
que se refere o inciso IV do art. 32 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 11.457, de 2007).    
(Vigência)

Art. 40. (VETADO).

Art. 41. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 42. Os administradores de autarquias e 
fundações públicas, criadas e mantidas pelo 
Poder Público, de empresas públicas e de 

sociedades de economia mista sujeitas ao 
controle da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, que se encontrarem 
em mora, por mais de 30 (trinta) dias, no 
recolhimento das contribuições previstas nesta 
Lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo 
respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às 
proibições do art. 1º e às sanções dos arts. 4º e 
7º do Decreto-lei nº 368, de 19 de dezembro de 
1968.

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar 
o pagamento de direitos sujeitos à incidência 
de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena 
de responsabilidade, determinará o imediato 
recolhimento das importâncias devidas à 
Seguridade Social. (Redação dada pela Lei nº 
8.620, de 5.1.93)

§ 1º Nas sentenças judiciais ou nos acordos 
homologados em que não figurarem, 
discriminadamente, as parcelas legais 
relativas às contribuições sociais, estas 
incidirão sobre o valor total apurado em 
liquidação de sentença ou sobre o valor do 
acordo homologado. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 2º Considera-se ocorrido o fato gerador 
das contribuições sociais na data da 
prestação do serviço. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 3º As contribuições sociais serão apuradas 
mês a mês, com referência ao período da 
prestação de serviços, mediante a aplicação 
de alíquotas, limites máximos do salário-de-
contribuição e acréscimos legais moratórios 
vigentes relativamente a cada uma das 
competências abrangidas, devendo o 
recolhimento ser efetuado no mesmo 
prazo em que devam ser pagos os créditos 
encontrados em liquidação de sentença ou 
em acordo homologado, sendo que nesse 
último caso o recolhimento será feito em 
tantas parcelas quantas as previstas no 
acordo, nas mesmas datas em que sejam 
exigíveis e proporcionalmente a cada uma 
delas.  (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009).
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§ 4º No caso de reconhecimento judicial 
da prestação de serviços em condições 
que permitam a aposentadoria especial 
após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos de contribuição, serão devidos 
os acréscimos de contribuição de que trata 
o § 6º do art. 57 da Lei no 8.213, de 24 de 
julho de 1991. (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009).

§ 5º Na hipótese de acordo celebrado 
após ter sido proferida decisão de mérito, 
a contribuição será calculada com base 
no valor do acordo. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo aos 
valores devidos ou pagos nas Comissões 
de Conciliação Prévia de que trata a Lei no 
9.958, de 12 de janeiro de 2000. (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009).

Art. 44. (Revogado pela Lei nº 11.501, de 2007).

Art. 45. (Revogado pela Lei Complementar nº 
128, de 2008)

Art. 45-A. O contribuinte individual que 
pretenda contar como tempo de contribuição, 
para fins de obtenção de benefício no Regime 
Geral de Previdência Social ou de contagem 
recíproca do tempo de contribuição, período 
de atividade remunerada alcançada pela 
decadência deverá indenizar o INSS.  (Incluído 
pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

§ 1º O valor da indenização a que se refere 
o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 
da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
corresponderá a 20% (vinte por cento):   
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008)

I – da média aritmética simples dos maiores 
salários-de-contribuição, reajustados, cor-
respondentes a 80% (oitenta por cento) de 
todo o período contributivo decorrido des-
de a competência julho de 1994; ou  (Incluí-
do pela Lei Complementar nº 128, de 2008)

II – da remuneração sobre a qual incidem 
as contribuições para o regime próprio 
de previdência social a que estiver filiado 
o interessado, no caso de indenização 
para fins da contagem recíproca de que 
tratam os arts. 94 a 99 da Lei no 8.213, de 
24 de julho de 1991, observados o limite 
máximo previsto no art. 28 e o disposto 
em regulamento.   (Incluído pela Lei 
Complementar nº 128, de 2008)

§ 2º Sobre os valores apurados na forma do 
§ 1º deste artigo incidirão juros moratórios 
de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, 
capitalizados anualmente, limitados ao 
percentual máximo de 50% (cinquenta por 
cento), e multa de 10% (dez por cento). 
(Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 
2008)

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo  não se 
aplica aos casos de contribuições em atraso 
não alcançadas pela decadência do direito 
de a Previdência constituir o respectivo 
crédito, obedecendo-se, em relação a elas, 
as disposições aplicadas às empresas em 
geral. (Incluído pela Lei Complementar nº 
128, de 2008)

Art. 46. (Revogado pela Lei Complementar nº 
128, de 2008)

CAPÍTULO XI
DA PROVA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito-
CND, fornecida pelo órgão competente, nos 
seguintes casos: (Redação dada pela Lei nº 
9.032, de 28.4.95).

I – da empresa:

a) na contratação com o Poder Público e 
no recebimento de benefícios ou incentivo 
fiscal ou creditício concedido por ele;
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b) na alienação ou oneração, a qualquer 
título, de bem imóvel ou direito a ele 
relativo;

c) na alienação ou oneração, a qualquer 
título, de bem móvel de valor superior a Cr$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) incorporado ao ativo permanente 
da empresa; 19

d) no registro ou arquivamento, no órgão 
próprio, de ato relativo a baixa ou redução 
de capital de firma individual, redução 
de capital social, cisão total ou parcial, 
transformação ou extinção de entidade ou 
sociedade comercial ou civil e transferência 
de controle de cotas de sociedades de 
responsabilidade limitada; (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

II – do proprietário, pessoa física ou jurídica, 
de obra de construção civil, quando de sua 
averbação no registro de imóveis, salvo no 
caso do inciso VIII do art. 30.

§ 1º A prova de inexistência de débito 
deve ser exigida da empresa em 
relação a todas as suas dependências, 
estabelecimentos e obras de construção 
civil, independentemente do local onde 
se encontrem, ressalvado aos órgãos 
competentes o direito de cobrança de 
qualquer débito apurado posteriormente.

§ 2º A prova de inexistência de débito, 
quando exigível ao incorporador, independe 
da apresentada no registro de imóveis 
por ocasião da inscrição do memorial de 
incorporação.

§ 3º Fica dispensada a transcrição, em 
instrumento público ou particular, do 
inteiro teor do documento comprobatório 
de inexistência de débito, bastando a 
referência ao seu número de série e data da 
emissão, bem como a guarda do documento 
comprobatório à disposição dos órgãos 
competentes.

§ 4º O documento comprobatório 
de inexistência de débito poderá ser 
apresentado por cópia autenticada, 
dispensada a indicação de sua finalidade, 
exceto no caso do inciso II deste artigo.

§ 5º O prazo de validade da Certidão 
Negativa de Débito – CND é de sessenta 
dias, contados da sua emissão, podendo ser 
ampliado por regulamento para até cento 
e oitenta dias. (Redação dada pela Lei nº 
9.711, de 1998).

§ 6º Independe de prova de inexistência de 
débito: 

a) a lavratura ou assinatura de instrumento, 
ato ou contrato que constitua retificação, 
ratificação ou efetivação de outro anterior 
para o qual já foi feita a prova;

b) a constituição de garantia para 
concessão de crédito rural, em qualquer 
de suas modalidades, por instituição de 
crédito pública ou privada, desde que o 
contribuinte referido no art. 25, não seja 
responsável direto pelo recolhimento de 
contribuições sobre a sua produção para a 
Seguridade Social;

c) a averbação prevista no inciso II deste 
artigo, relativa a imóvel cuja construção 
tenha sido concluída antes de 22 de 
novembro de 1966.

d) o recebimento pelos Municípios de 
transferência de recursos destinados a 
ações de assistência social, educação, saúde 
e em caso de calamidade pública. (Incluído 
pela Lei nº 11.960, de 2009)

e) a verbação da construção civil localizada 
em área objeto de regularização fundiária 
de interesse social, na forma da Lei no 
11.977, de 7 de julho de 2009.  (Incluído 
pela Lei nº 12.424, de 2011)

§ 7º O condômino adquirente de unidades 
imobiliárias de obra de construção civil 
não incorporada na forma da Lei nº 4.591, 
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de 16 de dezembro de 1964, poderá obter 
documento comprobatório de inexistência 
de débito, desde que comprove o 
pagamento das contribuições relativas à sua 
unidade, conforme dispuser o regulamento.

§ 8º (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 48. A prática de ato com inobservância do 
disposto no artigo anterior, ou o seu registro, 
acarretará a responsabilidade solidária dos 
contratantes e do oficial que lavrar ou registrar 
o instrumento, sendo o ato nulo para todos os 
efeitos.

§ 1º Os órgãos competentes podem intervir 
em instrumento que depender de prova de 
inexistência de débito, a fim de autorizar sua 
lavratura, desde que o débito seja pago no 
ato ou o seu pagamento fique assegurado 
mediante confissão de dívida fiscal com o 
oferecimento de garantias reais suficientes, 
na forma estabelecida em regulamento.

§ 2º Em se tratando de alienação de 
bens do ativo de empresa em regime de 
liquidação extrajudicial, visando à obtenção 
de recursos necessários ao pagamento 
dos credores, independentemente do 
pagamento ou da confissão de dívida fiscal, 
o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 
poderá autorizar a lavratura do respectivo 
instrumento, desde que o valor do crédito 
previdenciário conste, regularmente, do 
quadro geral de credores, observada a 
ordem de preferência legal. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25.5.98).

§ 3º O servidor, o serventuário da Justiça, 
o titular de serventia extrajudicial e a 
autoridade ou órgão que infringirem o 
disposto no artigo anterior incorrerão em 
multa aplicada na forma estabelecida no 
art. 92, sem prejuízo da responsabilidade 
administrativa e penal cabível. (Parágrafo 
renumerado e alterado pela Lei nº 9.639, de 
25.5.98).

TÍTULO VII

Das Disposições Gerais

Art. 49. A matrícula da empresa será efetuada 
nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 1º No caso de obra de construção civil, 
a matrícula deverá ser efetuada mediante 
comunicação obrigatória do responsável 
por sua execução, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado do início de suas atividades, 
quando obterá número cadastral básico, de 
caráter permanente. (Redação dada pela 
Lei nº 11.941, de 2009).

a) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

b) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 3º O não cumprimento do disposto no § 
1º deste artigo sujeita o responsável a multa 
na forma estabelecida no art. 92 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 4º O Departamento Nacional de Registro 
do Comércio – DNRC, por intermédio das 
Juntas Comerciais bem como os Cartórios de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas prestarão, 
obrigatoriamente, à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil todas as informações 
referentes aos atos constitutivos e 
alterações posteriores relativos a empresas 
e entidades neles registradas. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 5º A matrícula atribuída pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil ao produtor 
rural pessoa física ou segurado especial é 
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o documento de inscrição do contribuinte, 
em substituição à inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser 
apresentado em suas relações com o Poder 
Público, inclusive  para licenciamento 
sanitário de produtos de origem animal 
ou vegetal submetidos a processos de 
beneficiamento ou industrialização 
artesanal, com as instituições financeiras, 
para fins de contratação de operações 
de crédito, e com os adquirentes de 
sua produção ou fornecedores de 
sementes, insumos, ferramentas e demais 
implementos agrícolas. (Incluído pela Lei nº 
11.718, de 2008).

§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não 
se aplica ao licenciamento sanitário de 
produtos sujeitos à incidência de Imposto 
sobre Produtos Industrializados ou ao 
contribuinte cuja inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ seja 
obrigatória. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 
2008).

Art. 50. Para fins de fiscalização do INSS, 
o Município, por intermédio do órgão 
competente, fornecerá relação de alvarás para 
construção civil e documentos de "habite-se" 
concedidos. (Redação dada pela Lei nº 9.476, de 
1997) 

Art. 51. O crédito relativo a contribuições, 
cotas e respectivos adicionais ou acréscimos 
de qualquer natureza arrecadados pelos 
órgãos competentes, bem como a atualização 
monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos 
processos de falência, concordata ou concurso 
de credores, às disposições atinentes aos 
créditos da União, aos quais são equiparados.

Parágrafo único. O Instituto Nacional 
do Seguro Social-INSS reivindicará os 
valores descontados pela empresa de seus 
empregados e ainda não recolhidos.

Art. 52. Às empresas, enquanto estiverem 
em débito não garantido com a União, aplica-
se o disposto no art. 32 da Lei nº 4.357, de 16 

de julho de 1964. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

Parágrafo único. (Revogado). (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

Art. 53. Na execução judicial da dívida ativa 
da União, suas autarquias e fundações 
públicas, será facultado ao exequente 
indicar bens à penhora, a qual será efetivada 
concomitantemente com a citação inicial do 
devedor.

§ 1º Os bens penhorados nos termos deste 
artigo ficam desde logo indisponíveis.

§ 2º Efetuado o pagamento integral da dívida 
executada, com seus acréscimos legais, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 
citação, independentemente da juntada 
aos autos do respectivo mandado, poderá 
ser liberada a penhora, desde que não haja 
outra execução pendente.

§ 3º O disposto neste artigo aplica-se 
também às execuções já processadas.

§ 4º Não sendo opostos embargos, no caso 
legal, ou sendo eles julgados improcedentes, 
os autos serão conclusos ao juiz do feito, 
para determinar o prosseguimento da 
execução.

Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão 
critério para a dispensa de constituição ou 
exigência de crédito de valor inferior ao custo 
dessa medida.

Art. 55. (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009)

Art. 56. A inexistência de débitos em relação às 
contribuições devidas ao Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS, a partir da publicação desta 
Lei, é condição necessária para que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios possam receber 
as transferências dos recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal-
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FPE e do Fundo de Participação dos Municípios-
FPM, celebrar acordos, contratos, convênios 
ou ajustes, bem como receber empréstimos, 
financiamentos, avais e subvenções em geral de 
órgãos ou entidades da administração direta e 
indireta da União.

§ 1º (Revogado pela Medida Provisória 
no 2187-13, de 2001).  (Renumerado do 
parágrafo único e Incluído pela Lei nº 
12.810, de 2013)

§ 2º Os recursos do FPE e do FPM não 
transferidos em decorrência da aplicação 
do caput deste artigo poderão ser utilizados 
para quitação, total ou parcial, dos débitos 
relativos às contribuições de que tratam as 
alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 
desta Lei, a pedido do representante legal 
do Estado, Distrito Federal ou Município.  
(Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013)

Art. 57. Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios serão, igualmente, obrigados a 
apresentar, a partir de 1º de junho de 1992, 
para os fins do disposto no artigo anterior, 
comprovação de pagamento da parcela mensal 
referente aos débitos com o Instituto Nacional 
do Seguro Social-INSS, existentes até 1º de 
setembro de 1991, renegociados nos termos 
desta Lei.

Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios para com o Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS, existentes até 
1º de setembro de 1991, poderão ser liquidados 
em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas 
mensais.

§ 1º Para apuração dos débitos será 
considerado o valor original atualizado 
pelo índice oficial utilizado pela Seguridade 
Social para correção de seus créditos. 
(Renumerado pela Lei nº 8.444, de 20.7.92)

§ 2º As contribuições descontadas até 30 de 
junho de 1992 dos segurados que tenham 
prestado serviços aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios poderão ser objeto 
de acordo para parcelamento em até doze 
meses, não se lhes aplicando o disposto 

no § 1º do artigo 38 desta Lei. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 8.444, de 20.7.92).

Art. 59. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS implantará, no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar da data da publicação desta Lei, 
sistema próprio e informatizado de cadastro dos 
pagamentos e débitos dos Governos Estaduais, 
do Distrito Federal e das Prefeituras Municipais, 
que viabilize o permanente acompanhamento e 
fiscalização do disposto nos arts. 56, 57 e 58 e 
permita a divulgação periódica dos devedores 
da Previdência Social.

Art. 60. O pagamento dos benefícios da 
Seguridade Social será realizado por intermédio 
da rede bancária ou por outras formas definidas 
pelo Ministério da Previdência Social. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

Parágrafo único. (Revogado pela Medida 
Provisória nº 2.170-36, de 2001).

Art. 61. As receitas provenientes da cobrança 
de débitos dos Estados e Municípios e da 
alienação, arrendamento ou locação de bens 
móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio 
do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, 
deverão constituir reserva técnica, de longo 
prazo, que garantirá o seguro social estabelecido 
no Plano de Benefícios da Previdência Social.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos 
recursos de que trata este artigo, para cobrir 
despesas de custeio em geral, inclusive 
as decorrentes de criação, majoração 
ou extensão dos benefícios ou serviços 
da Previdência Social, admitindo-se sua 
utilização, excepcionalmente, em despesas 
de capital, na forma da lei de orçamento.

Art. 62. A contribuição estabelecida na Lei nº 
5.161, de 21 de outubro de 1966, em favor da 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança 
e Medicina do Trabalho-FUNDACENTRO, será 
de 2% (dois por cento) da receita proveniente 
da contribuição a cargo da empresa, a título 
de financiamento da complementação 
das prestações por acidente do trabalho, 
estabelecida no inciso II do art. 22.
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Parágrafo único. Os recursos referidos 
neste artigo poderão contribuir para o 
financiamento das despesas com pessoal 
e administração geral da Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho-Fundacentro. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.639, de 25.5.98)

TÍTULO VIII

Das Disposições Finais E Transitórias 

CAPÍTULO I
DA MODERNIZAÇÃO DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 63. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 64. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 65. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 66. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 67. Até que seja implantado o Cadastro 
Nacional do Trabalhador-CNT, as instituições e 
órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais, detentores de cadastros de 
empresas e de contribuintes em geral, deverão 
colocar à disposição do Instituto Nacional do 
Seguro Social-INSS, mediante a realização 
de convênios, todos os dados necessários 
à permanente atualização dos cadastros da 
Previdência Social.

Art. 68. O Titular do Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Naturais fica obrigado a comunicar, 
ao INSS, até o dia 10 de cada mês, o registro 
dos óbitos ocorridos no mês imediatamente 
anterior, devendo da relação constar a filiação, a 
data e o local de nascimento da pessoa falecida. 
(Redação dada pela Lei nº 8.870, de 15.4.94) 

§ 1º No caso de não haver sido registrado 
nenhum óbito, deverá o Titular do Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais 
comunicar este fato ao INSS no prazo 
estipulado no caput deste artigo. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 8.870, de 15.4.94).

§ 2º A falta de comunicação na época 
própria, bem como o envio de informações 
inexatas, sujeitará o Titular de Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Naturais à 
penalidade prevista no art. 92 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 9.476, de 23.7.97) 

§ 3º A comunicação deverá ser feita por 
meio de formulários para cadastramento 
de óbito, conforme modelo aprovado pelo 
Ministério da Previdência e Assistência 
Social. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001).

§ 4º No formulário para cadastramento 
de óbito deverá constar, além dos dados 
referentes à identificação do Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais, pelo 
menos uma das seguintes informações 
relativas à pessoa falecida: (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).

a) número de inscrição do PIS/PASEP; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001).

b) número de inscrição no Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, se contribuinte 
individual, ou número de benefício 
previdenciário – NB, se a pessoa falecida 
for titular de qualquer benefício pago pelo 
INSS; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001).

c) número do CPF; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 2001).

d) número de registro da Carteira de 
Identidade e respectivo órgão emissor; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001).

e) número do título de eleitor; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001).
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f) número do registro de nascimento ou 
casamento, com informação do livro, da 
folha e do termo; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.187-13, de 2001).

g) número e série da Carteira de Trabalho. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001).

Art. 69. O Ministério da Previdência e Assistência 
Social e o Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS manterão programa permanente de 
revisão da concessão e da manutenção dos 
benefícios da Previdência Social, a fim de apurar 
irregularidades e falhas existentes. (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 1º Havendo indício de irregularidade na 
concessão ou na manutenção de benefício, 
a Previdência Social notificará o beneficiário 
para apresentar defesa, provas ou 
documentos de que dispuser, no prazo de 
trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97)

§ 2º A notificação a que se refere o parágrafo 
anterior far-se-á por via postal com aviso 
de recebimento e, não comparecendo o 
beneficiário nem apresentando defesa, será 
suspenso o benefício, com notificação ao 
beneficiário por edital resumido publicado 
uma vez em jornal de circulação na 
localidade. (Redação dada pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.97).

§ 3º Decorrido o prazo concedido pela 
notificação postal ou pelo edital, sem 
que tenha havido resposta, ou caso seja 
considerada pela Previdência Social como 
insuficiente ou improcedente a defesa 
apresentada, o benefício será cancelado, 
dando-se conhecimento da decisão ao 
beneficiário. (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97).

§ 4º Para efeito do disposto no caput deste 
artigo, o Ministério da Previdência Social e 
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
procederão, no mínimo a cada 5 (cinco) 
anos, ao recenseamento previdenciário, 
abrangendo todos os aposentados e 

pensionistas do regime geral de previdência 
social. (Incluído pela Lei nº 10.887, de 
2004).

Art. 70. Os beneficiários da Previdência Social, 
aposentados por invalidez, ficam obrigados, sob 
pena de sustação do pagamento do benefício, 
a submeterem-se a exames médico-periciais, 
estabelecidos na forma do regulamento, que 
definirá sua periodicidade e os mecanismos de 
fiscalização e auditoria.

Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS deverá rever os benefícios, inclusive os 
concedidos por acidente do trabalho, ainda 
que concedidos judicialmente, para avaliar a 
persistência, atenuação ou agravamento da 
incapacidade para o trabalho alegada como 
causa para a sua concessão.

Parágrafo único. Será cabível a concessão 
de liminar nas ações rescisórias e revisional, 
para suspender a execução do julgado 
rescindendo ou revisando, em caso de 
fraude ou erro material comprovado. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.032, 
de 28 4.95).

Art. 72. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS promoverá, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias a contar da publicação desta 
Lei, a revisão das indenizações associadas a 
benefícios por acidentes do trabalho, cujos 
valores excedam a Cr$ 1.700.000,00 (um milhão 
e setecentos mil cruzeiros).

Art. 73. O setor encarregado pela área de 
benefícios no âmbito do Instituto Nacional 
do Seguro Social-INSS deverá estabelecer 
indicadores qualitativos e quantitativos para 
acompanhamento e avaliação das concessões 
de benefícios realizadas pelos órgãos locais de 
atendimento.

Art. 74. Os postos de benefícios deverão adotar 
como prática o cruzamento das informações 
declaradas pelos segurados com os dados de 
cadastros de empresas e de contribuintes em 
geral quando da concessão de benefícios.

Art. 75. (Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998).
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Art. 76. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS deverá proceder ao recadastramento 
de todos aqueles que, por intermédio de 
procuração, recebem benefícios da Previdência 
Social.

Parágrafo único. O documento de 
procuração deverá, a cada semestre, ser 
revalidado pelos órgãos de atendimento 
locais.

Art. 77. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 78. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, na forma da legislação específica, fica 
autorizado a contratar auditorias externas, 
periodicamente, para analisar e emitir parecer 
sobre demonstrativos econômico-financeiros e 
contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização 
das contribuições, bem como pagamento dos 
benefícios, submetendo os resultados obtidos à 
apreciação do Conselho Nacional da Seguridade 
Social.

Art. 79. (Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998).

Art. 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro 
Social-INSS obrigado a:

I – enviar às empresas e aos seus segurados, 
quando solicitado, extrato relativo ao 
recolhimento das suas contribuições;      
(Redação pela Lei nº 12.692, de 2012)

II – (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

III – emitir e enviar aos beneficiários o 
Aviso de Concessão de Benefício, além da 
memória de cálculo do valor dos benefícios 
concedidos;

IV – reeditar versão atualizada, nos termos 
do Plano de Benefícios, da Carta dos 
Direitos dos Segurados;

V – divulgar, com a devida antecedência, 
através dos meios de comunicação, 
alterações porventura realizadas na forma 
de contribuição das empresas e segurados 
em geral;

VI – descentralizar, progressivamente, o 
processamento eletrônico das informações, 
mediante extensão dos programas de 
informatização de postos de atendimento e 
de Regiões Fiscais.

VII – disponibilizará ao público, inclusive 
por meio de rede pública de transmissão 
de dados, informações atualizadas sobre 
as receitas e despesas do regime geral de 
previdência social, bem como os critérios 
e parâmetros adotados para garantir o 
equilíbrio financeiro e atuarial do regime. 
(Incluído pela Lei nº 10.887, de 2004).

Art. 81. (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 82. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS deverão, a 
cada trimestre, elaborar relação das auditorias 
realizadas e dos trabalhos executados, bem 
como dos resultados obtidos, enviando-a a 
apreciação do Conselho Nacional da Seguridade 
Social.

Art. 83. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS deverá implantar um programa de 
qualificação e treinamento sistemático de 
pessoal, bem como promover a reciclagem 
e redistribuição de funcionários conforme as 
demandas dos órgãos regionais e locais, visando 
a melhoria da qualidade do atendimento 
e o controle e a eficiência dos sistemas de 
arrecadação e fiscalização de contribuições, 
bem como de pagamento de benefícios.

Art. 84. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

CAPÍTULO II
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Art. 85. O Conselho Nacional da Seguridade 
Social será instalado no prazo de 30 (trinta) dias 
após a promulgação desta Lei.

Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros 
acordos internacionais de que Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e o 
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Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria 
previdenciária, serão interpretados como lei 
especial. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

Art. 86. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.216-37, de 2001).

Art. 87. Os orçamentos das pessoas jurídicas de 
direito público e das entidades da administração 
pública indireta devem consignar as dotações 
necessárias ao pagamento das contribuições da 
Seguridade Social, de modo a assegurar a sua 
regular liquidação dentro do exercício.

Art. 88. Os prazos de prescrição de que goza 
a União aplicam-se à Seguridade Social, 
ressalvado o disposto no art. 46.

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas 
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 
desta Lei, as contribuições instituídas a título 
de substituição e as contribuições devidas a 
terceiros somente poderão ser restituídas ou 
compensadas nas hipóteses de pagamento ou 
recolhimento indevido ou maior que o devido, 
nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 4º O valor a ser restituído ou compensado 
será acrescido de juros obtidos pela 
aplicação da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – 
SELIC para títulos federais, acumulada 
mensalmente, a partir do mês subsequente 
ao do pagamento indevido ou a maior 
que o devido até o mês anterior ao da 
compensação ou restituição e de 1% (um 
por cento) relativamente ao mês em que 
estiver sendo efetuada. (Redação dada pela 
Lei nº 11.941, de 2009).

§ 5º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 6º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 7º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009).

§ 8º Verificada a existência de débito 
em nome do sujeito passivo, o valor da 
restituição será utilizado para extingui-
lo, total ou parcialmente, mediante 
compensação. (Incluído pela Lei nº 11.196, 
de 2005).

§ 9º Os valores compensados indevidamen-
te serão exigidos com os acréscimos mora-
tórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Inclu-
ído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 10. Na hipótese de compensação 
indevida, quando se comprove falsidade da 
declaração apresentada pelo sujeito passivo, 
o contribuinte estará sujeito à multa isolada 
aplicada no percentual previsto no inciso I 
do caput do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 
de dezembro de 1996, aplicado em dobro, 
e terá como base de cálculo o valor total 
do débito indevidamente compensado. 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 11. Aplica-se aos processos de restituição 
das contribuições de que trata este artigo e 
de reembolso de salário-família e salário-
maternidade o rito previsto no Decreto no 
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009).

Art. 90. O Conselho Nacional da Seguridade 
Social, dentro de 180 (cento e oitenta) dias 
da sua instalação, adotará as providências 
necessárias ao levantamento das dívidas da 
União para com a Seguridade Social.

Art. 91. Mediante requisição da Seguridade 
Social, a empresa é obrigada a descontar, 
da remuneração paga aos segurados a seu 
serviço, a importância proveniente de dívida 
ou responsabilidade por eles contraída junto à 
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Seguridade Social, relativa a benefícios pagos 
indevidamente.

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo 
desta Lei para a qual não haja penalidade 
expressamente cominada sujeita o responsável, 
conforme a gravidade da infração, a multa 
variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) 
a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), 
conforme dispuser o regulamento. 24

Art. 93. (Revogado o caput pela Lei nº 9.639, de 
25.5.98.)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 
11.941, de 2009)

Art. 94. (Revogado pela Lei nº 11.501, de 2007).

Art. 95. Caput. Revogado. (Redação dada pela 
Lei nº 9.983, de 2000).

a) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

b) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

c) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

d) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

e) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

f) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

g) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

h) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

i) revogada; (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

j) revogada. (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

§ 1º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

§ 2º A empresa que transgredir as normas 
desta Lei, além das outras sanções 
previstas, sujeitar-se-á, nas condições em 
que dispuser o regulamento: 

a) à suspensão de empréstimos e financia-
mentos, por instituições financeiras oficiais;

b) à revisão de incentivos fiscais de 
tratamento tributário especial;

c) à inabilitação para licitar e contratar 
com qualquer órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta 
federal, estadual, do Distrito Federal ou 
municipal;

d) à interdição para o exercício do comércio, 
se for sociedade mercantil ou comerciante 
individual;

e) à desqualificação para impetrar concor-
data;

f) à cassação de autorização para funcionar 
no país, quando for o caso.

§ 3º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

§ 4º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

§ 5º Revogado. (Redação dada pela Lei nº 
9.983, de 2000).

Art. 96. O Poder Executivo enviará ao Congresso 
Nacional, anualmente, acompanhando a 
Proposta Orçamentária da Seguridade Social, 
projeções atuariais relativas à Seguridade 
Social, abrangendo um horizonte temporal 
de, no mínimo, 20 (vinte) anos, considerando 
hipóteses alternativas quanto às variáveis 
demográficas, econômicas e institucionais 
relevantes.

Art. 97. Fica o Instituto Nacional do Seguro 
Social-INSS autorizado a proceder a alienação ou 
permuta, por ato da autoridade competente, de 
bens imóveis de sua propriedade considerados 
desnecessários ou não vinculados às suas 
atividades operacionais. (Redação dada pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97).
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§ 1º Na alienação a que se refere este artigo 
será observado o disposto no art. 18 e nos 
incisos I, II e III do art. 19, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, alterada pelas Leis nºs 

8.883, de 8 de junho de 1994, e 9.032, de 28 
de abril de 1995. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

§ 2º (VETADO na Lei nº 9.528, de 10.12.97).

Art. 98. Nas execuções fiscais da dívida ativa 
do INSS, o leilão judicial dos bens penhorados 
realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo 
credor, que procederá à hasta pública: (Artigo 
restabelecido, com nova redação e inclusão de 
incisos, parágrafos e alíneas, pela Lei nº 9.528, 
de 10.12.1997).

I – no primeiro leilão, pelo valor do maior 
lance, que não poderá ser inferior ao da 
avaliação;

II – no segundo leilão, por qualquer valor, 
excetuado o vil.

§ 1º Poderá o juiz, a requerimento do credor, 
autorizar seja parcelado o pagamento do 
valor da arrematação, na forma prevista 
para os parcelamentos administrativos de 
débitos previdenciários.

§ 2º Todas as condições do parcelamento 
deverão constar do edital de leilão.

§ 3º O débito do executado será quitado na 
proporção do valor de arrematação.

§ 4º O arrematante deverá depositar, no 
ato, o valor da primeira parcela.

§ 5º Realizado o depósito, será expedida 
carta de arrematação, contendo as 
seguintes disposições: 

a) valor da arrematação, valor e número de 
parcelas mensais em que será pago;

b) constituição de hipoteca do bem 
adquirido, ou de penhor, em favor do 
credor, servindo a carta de título hábil para 
registro da garantia;

c) indicação do arrematante como fiel 
depositário do bem móvel, quando 
constituído penhor;

d) especificação dos critérios de 
reajustamento do saldo e das parcelas, 
que será sempre o mesmo vigente para os 
parcelamentos de débitos previdenciários.

§ 6º Se o arrematante não pagar, no 
vencimento, qualquer das parcelas mensais, 
o saldo devedor remanescente vencerá 
antecipadamente, que será acrescido em 
cinquenta por cento de seu valor a título de 
multa, e, imediatamente inscrito em dívida 
ativa e executado.

§ 7º Se no primeiro ou no segundo leilões a 
que se refere o caput não houver licitante, o 
INSS poderá adjudicar o bem por cinquenta 
por cento do valor da avaliação.

§ 8º Se o bem adjudicado não puder ser 
utilizado pelo INSS, e for de difícil venda, 
poderá ser negociado ou doado a outro 
órgão ou entidade pública que demonstre 
interesse na sua utilização.

§ 9º Não havendo interesse na adjudicação, 
poderá o juiz do feito, de ofício ou a 
requerimento do credor, determinar 
sucessivas repetições da hasta pública.

§ 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, 
poderá ficar como fiel depositário dos bens 
penhorados e realizar a respectiva remoção.

§ 11. O disposto neste artigo aplica-se às 
execuções fiscais da Dívida Ativa da União. 
(Incluído pela Lei nº 10.522, de 2002).

Art. 99. O Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS poderá contratar leiloeiros oficiais para 
promover a venda administrativa dos bens, 
adjudicados judicialmente ou que receber em 
dação de pagamento. (Artigo restabelecido, com 
nova redação e parágrafo único acrescentado 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

Parágrafo único. O INSS, no prazo de 
sessenta dias, providenciará alienação do 
bem por intermédio do leiloeiro oficial.
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Art. 100. (Revogado pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97)

Art. 101. (Revogado pela Medida Provisória nº 
2.187-13, de 2001).

Art. 102.  Os valores expressos em moeda 
corrente nesta Lei serão reajustados nas 
mesmas épocas e com os mesmos índices 
utilizados para o reajustamento dos benefícios 
de prestação continuada da Previdência Social. 
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-
13, de 2001).

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às 
penalidades previstas no art. 32-A desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

§ 2º O reajuste dos valores dos salários-de-
contribuição em decorrência da alteração 
do salário-mínimo será descontado por 
ocasião da aplicação dos índices a que se 
refere o caput deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009).

Art. 103. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da 
data de sua publicação.

Art. 104. Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 105. Revogam-se as disposições em 
contrário.

Brasília, em 24 de julho de 1991; 170º da Independência 
e 103º da República.

FERNANDO COLLOR 

Antonio Magri

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
25.7.1991

1 Alínea alterada pela Medida Provisória nº 
1663-12, de 27.7.98, em curso, como segue:

d) 3(três) representantes membros dos 
conselhos setoriais, sendo um de cada área 
da seguridade social, conforme disposto 
no Regimento do Conselho Nacional de 
Seguridade social .

2 Artigo alterado pela Medida Provisória nº 
1663-12, de 27.7.98, em curso, como segue:

Art. 17. Para pagamento dos encargos 
previdenciários da União, poderão contribuir 
os recursos da Seguridade Social, referidos 
na alínea "d" do parágrafo único do art. 11 
desta lei, na forma da Lei Orçamentária Anual, 
assegurada a destinação de recursos para as 
ações de Saúde e Assistência Social.

3 Artigo alterado pela Medida Provisória nº 
1663-12, de 27.7.98, em curso, como segue:

Art. 19. O Tesouro Nacional repassará 
mensalmente recursos referentes às 
contribuições mencionadas nas alíneas "d" 
e "e" do parágrafo único do art. 11 desta 
Lei, destinados à execução do Orçamento da 
Seguridade Social

4 Valores atualizados a partir de 1º de junho 
de 1998 pela Portaria MPAS nº 4.479, de 
4.6.98, como segue:

Salário-de-
contribuição

Alíquota em %

até R$ 324,45 8,00

de R$ 324,46 até R$ 
540,75 9,00

de R$ 540,76 até R$ 
1.081,50 11,00

5 Artigo e parágrafo alterados pela Medida 
Provisória nº 1663-12, de 27.7.98, em curso, 
como segue:

Art. 21. A alíquota de contribuição dos 
segurados empresários, facultativo, trabalhador 
autônomo e equiparados é de vinte por cento, 
incidente sobre o respectivo salário-de-
contribuição mensal, observado o disposto no 
inciso III do art. 28.

Parágrafo único. Os valores do salário-de-
contribuição serão reajustados a partir 
da data de entrada em vigor desta Lei, na 
mesma época e com os mesmos índices 
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que os do reajustamento dos benefícios de 
prestação continuada da Previdência Social.
6 A Lei nº 9.317, de 5.12.96, dispôs sobre o 
tratamento diferenciado às microempresas 
e empresas de pequeno porte-SIMPLES
7 A contribuição de empresa em relação 
às remunerações e retribuições pagas ou 
creditadas pelos serviços de segurados 
empresários, trabalhadores autônomos, 
avulsos e demais pessoas físicas, sem 
vínculo empregatício, está disciplinada pela 
Lei Complementar nº 84, de 18.1.96.
8 Parágrafo acrescentado pela Medida 
Provisória nº 1663-12, de 27.7.98, em curso 
como segue:

§ 11. O disposto nos §§ 6º a 9º aplica-se à 
associação desportiva que mantém equipe 
de futebol profissional e que se organize na 
forma da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998.
9 Esta alíquota, a partir de 01 de abril de 
1992, por força da lei Complementar nº 
70, de 30 de dezembro de 1991, passou a 
incidir sobre o faturamento mensal.
10 A Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, alterou a contribuição sobre o lucro 
líquido, passando a alíquota a ser de 8%.
11 Alíquota elevada em mais 8% pela Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro 
de 1991 e posteriormente reduzida para 
18% por força da Lei nº 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995.
12 Valor atualizado a partir de 1º de junho 
de 1998 para R$ 1.081,50 (um mil, oitenta e 
um reais e cinquenta centavos
13 Alínea revogada pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998
14 Itens de 6 a 9 acrescentados pela Medida 
Provisória nº 1663-12, de 27.7.1998, em 
curso, como se segue:

6. recebidas a título de abono de férias na 
forma dos arts. 143 e 144 da CLT;

7. recebidas a título de ganhos eventuais e 
os abonos expressamente desvinculados do 
salário;

8. recebidas a título de licença prêmio 
indenizada;

9. recebidas a título de indenização de que 
trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de 
outubro de 1984.
15 Alínea alterada pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998, em curso, como 
segue:

t) o valor relativo a plano educacional que 
vise à educação básica, nos termos do art. 21 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
e a cursos de capacitação e qualificação 
profissionais vinculados às atividades 
desenvolvidas pela empresa, desde que não 
seja utilizado em substituição de parcela 
salarial e que todos os empregados e 
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
16 Valores atualizados a partir de 1º de junho 
de 1998, pela Portaria MPAS nº 4.479, de  
4.6.98, como segue:
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ESCALA DE SALÁRIOS BASE

CLASSE SALÁRIO – BASE NÚMERO MÍNIMO DE MESES DE PERMANÊNCIA EM CADA CLASSE 
(INTERSTÍCIOS)

1 R$ 130,00 12

2 R$ 216,30 12

3 R$ 324,45 24

4 R$ 432,59 24

5 R$ 540,75 36

6 R$ 648,90 48

7 R$ 757,04 48

8 R$ 865,21 60

9 R$ 973,35 60

10 R$ 1.081,50  – 

17 Por força do disposto na Lei nº 9.063, de 
14.6.95, esta disposição aplica-se somente 
ao contido no inciso II do art. 30.
18 Parágrafo único renumerado para 1º e § 
2º acrescentado pela Medida Provisória nº 
1663-12, de 27.7.98, como segue:

§ 1º Recebida a notificação do débito 
a empresa ou segurado terá o prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar defesa, 
observado o disposto em regulamento.

§ 2º Por ocasião da notificação de débito 
ou, quando for o caso, da inscrição na 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro 
Social INSS, a fiscalização poderá proceder 
ao arrolamento de bens e direitos do 
sujeito passivo, conforme dispuser aquela 
autarquia previdenciária, observado, no 
que couber, o disposto nos §§ 1º a 6º, 8º 
e 9º do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997.
19 Valores atualizados a partir de 1º de 
junho de 1998, para R$ 15.904,18 (quinze 
mil, novecentos e quatro reais e dezoito 
centavos)
20 Inciso alterado pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998, em curso, como 
segue:

I – simultaneamente com a inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
21 Inciso alterado pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998, em curso, como 
segue:

II – perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social INSS no prazo de 30 (trinta) dias 
contados do início de suas atividades, 
quando não sujeita a inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ.
22 Artigo revogado pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998
23 Artigo revogado pela Medida Provisória 
nº 1663-12, de 27.7.1998
24 Valores atualizados pela Portaria MPAS 
nº 4.479, de 4.6.98, a partir de 1º de junho 
de 1998, para, respectivamente, R$ 636,17 
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete 
centavos) e R$ 63.617,35 (sessenta e três 
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e 
cinco centavos)
25 Sem efeito para o auxílio-natalidade a 
partir de 1.1.96, por força do disposto na Lei 
nº 8.742, de 7.12.93.
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Segurados

CONTRIBUINTES DO RGPS

Contribuintes 
do RGPS

Segurados
Obrigatórios

Empregado

Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador Avulso

Especial

Facultativo

Empresa

Empregador doméstico

BENEFICIÁRIOS DO RGPS

Beneficiários 
do RGPS

Segurados
Obrigatórios

Empregado
Empregado doméstico

Contribuinte individual

Trabalhador Avulso

Especial

Facultativo

Dependentes

Classe I

Cônjuge, companheiro(a) e o filho não 
emancipado de qualquer condição, menor de 
21 anos ou inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental que o torne absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado 
judicialmente. 

Classe II Os pais 

Classe III

O irmão não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 anos ou inválido ou 
que tenha deficiência intelectual ou mental 
que o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicialmente. 
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SEGURADO EMPREGADO
a) aquele que presta serviço de natureza 
urbana ou rural à empresa, em caráter não 
eventual, sob sua subordinação e mediante 
remuneração, inclusive como diretor 
empregado;
b) aquele que, contratado por empresa de 
trabalho temporário, definida em legislação 
específica, presta serviço para atender a 
necessidade transitória de substituição de 
pessoal regular e permanente ou a acréscimo 
extraordinário de serviços de outras empresas;

SEGURADO EMPREGADO
c) o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e 
contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em sucursal ou agência de empresa 
nacional no exterior;
d) aquele que presta serviço no Brasil a missão 
diplomática ou a repartição consular de carreira 
estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou 
a membros dessas missões e repartições, 
excluídos o não-brasileiro sem residência 
permanente no Brasil e o brasileiro amparado 
pela legislação previdenciária do país da 
respectiva missão diplomática ou repartição 
consular;
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SEGURADO EMPREGADO
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, 
no exterior, em organismos oficiais brasileiros 
ou internacionais dos quais o Brasil seja 
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo se segurado na forma da 
legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e 
contratado no Brasil para trabalhar como 
empregado em empresa domiciliada no exterior, 
cuja maioria do capital votante pertença a 
empresa brasileira de capital nacional;

SEGURADO EMPREGADO
g) o servidor público ocupante de cargo em 
comissão, sem vínculo efetivo com a União, 
Autarquias, inclusive em regime especial, e 
Fundações Públicas Federais;
i) o empregado de organismo oficial 
internacional ou estrangeiro em funcionamento 
no Brasil, salvo quando coberto por regime 
próprio de previdência social;
j) o exercente de mandato eletivo federal, 
estadual ou municipal, desde que não vinculado 
a regime próprio de previdência social; (Incluído 
pela Lei nº 10.887/2004). 
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SEGURADO EMPREGADO DOMÉSTICO

É aquele que presta serviço de natureza 
contínua, mediante remuneração, a 
pessoa ou família, no âmbito residencial 
desta, em atividade sem fins lucrativos 
(Lei nº 8.213/91, art. 11, II).

SEGURADO TRABALHADOR AVULSO

É aquele que, sindicalizado ou não, presta 
serviços de natureza urbana ou rural, sem 
vínculo empregatício, a diversas empresas, com 
a intermediação obrigatória do sindicato da 
categoria ou, quando se tratar de atividade 
portuária, do órgão gestor de mão-de-obra 
(OGMO) 
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Segurado 
especial é a 
pessoa física 
residente no 
imóvel rural ou 
em aglomerado 
urbano ou rural 
próximo a ele 
que, 
individualmente 
ou em regime 
de economia 
familiar, ainda 
que com o 
auxílio eventual 
de terceiros, na 
condição de:

->

a) produtor, seja 
proprietário, 
usufrutuário, 
possuidor, 
assentado, parceiro 
ou meeiro 
outorgados, 
comodatário ou 
arrendatário rurais, 
que explore 
atividade:

->1. agropecuária em área 
de até 4 módulos fiscais;

->

2. de seringueiro ou
extrativista vegetal que, de
modo sustentável, atua na
coleta e extração de
recursos naturais
renováveis, e faça dessas
atividades o principal meio
de vida;

->
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que 
faça da pesca profissão habitual ou principal meio 
de vida;

->

c) cônjuge, companheiro, filho maior de 16 anos 
ou a este equiparado, do segurado de que tratam 
as alíneas a e b, que, comprovadamente, 
trabalhem com o grupo familiar respectivo.

SEGURADO ESPECIAL
=> Regime de economia familiar: atividade em que o 
trabalho dos membros da família é indispensável à própria 
subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do 
núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 
dependência e colaboração, sem a utilização de 
empregados permanentes (Lei nº 8.213/91, art. 11, § 1º).
=> O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados 
contratados por prazo determinado ou de trabalhador 
autônomo, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no 
ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, 
por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo 
computado nesse prazo o período de afastamento em 
decorrência da percepção de auxílio-doença. (Lei nº 
8.213/91, art. 11, § 7º).
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CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

É a categoria de segurado criada pela 
Lei 9.876/99, reunindo as antigas 
espécies de segurados empresário, 
autônomo e equiparado a autônomo.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
a) a pessoa física, proprietária ou não, que 
explora atividade agropecuária, a qualquer 
título, em caráter permanente ou temporário, 
em área superior a 4 módulos fiscais; ou, 
quando em área igual ou inferior a 4 módulos 
fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de 
empregados ou por intermédio de prepostos; ou 
ainda quando deixar de satisfazer as condições 
para ser segurado especial;
(Comparar com o segurado especial).

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 
atividade de extração mineral - garimpo -, em caráter 
permanente ou temporário, diretamente ou por 
intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de 
empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 
forma não contínua;
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CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
c) o ministro de confissão religiosa e o membro 
de instituto de vida consagrada, de 
congregação ou de ordem religiosa;

d) (Revogado pela Lei nº 9.876/99)

e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para 
organismo oficial internacional do qual o Brasil é 
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e 
contratado, salvo quando coberto por regime 
próprio de previdência social;

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o 
diretor não empregado e o membro de conselho 
de administração de sociedade anônima, o 
sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio 
gerente e o sócio cotista que recebam 
remuneração decorrente de seu trabalho em 
empresa urbana ou rural, e o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, 
associação ou entidade de qualquer natureza 
ou finalidade, bem como o síndico ou 
administrador eleito para exercer atividade de 
direção condominial, desde que recebam 
remuneração; 
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CONTRIB. INDIVIDUAL – QUE EXERCE 
FUNÇÃO DE DIREÇÃO EM EMPRESAS

EMPRESA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

Sociedade anônima (S.A.)
Diretor não empregado.
Membro do conselho de administração.
Membro do conselho fiscal.

Sociedade limitada (LTDA)

O sócio gerente
O sócio cotista que recebe pró-labore.
O administrador não-sócio e 
não-empregado

Sociedade em nome coletivo Todos os sócios.

Sociedade de Capital e indústria Todos os sócios.

Firma individual O titular, o MEI
cooperativa, associação ou 
entidades afins.

O associado eleito para cargo de direção, 
desde que seja remunerado.

Condomínio O síndico, desde que seja remunerado.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

g) quem presta serviço de natureza urbana ou 
rural, em caráter eventual, a uma ou mais 
empresas, sem relação de emprego;

h) a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com 
fins lucrativos ou não.
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SEGURADO FACULTATIVO
Pode filiar-se ao RGPS com segurado 
facultativo, mediante contribuição, a pessoa 
física maior de 16 anos de idade, desde que não 
esteja exercendo atividade remunerada que 
implique filiação obrigatória a qualquer regime de 
previdência social no País.

REQUISITOS:
• Ser maior de 16 anos de idade;
• Não ser segurado obrigatório do RGPS, nem 

participante de RPPS.

SEGURADO FACULTATIVO
Podem filiar-se facultativamente, entre outros: 
I - a dona-de-casa;
II - o síndico de condomínio, quando não remunerado;
III - o estudante; 
IV - o brasileiro que acompanha cônjuge que presta 
serviço no exterior;
V - aquele que deixou de ser segurado obrigatório da 
previdência social;
VI - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 
132 da Lei 8.069/90, quando não esteja vinculado a 
qualquer regime de previdência social;
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SEGURADO FACULTATIVO
VII - o bolsista e o estagiário que prestam 
serviços a empresa de acordo com a Lei 
11.788/08;

VIII - o bolsista que se dedique em tempo 
integral a pesquisa, curso de especialização, 
pós-graduação, mestrado ou doutorado, no 
Brasil ou no exterior, desde que não esteja 
vinculado a qualquer regime de previdência 
social;

SEGURADO FACULTATIVO
IX - o presidiário que não exerce atividade 
remunerada nem esteja vinculado a qualquer 
regime de previdência social;
X - o brasileiro residente ou domiciliado no 
exterior, salvo se filiado a regime previdenciário 
de país com o qual o Brasil mantenha acordo 
internacional;
XI - o segurado recolhido à prisão sob regime 
fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, 
preste serviço, dentro ou fora da unidade 
penal, a uma ou mais empresas, com ou sem 
intermediação da organização carcerária ou 
entidade afim, ou que exerce atividade 
artesanal por conta própria.
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SEGURADO FACULTATIVO (Observações)
● É vedada a filiação ao RGPS, na qualidade de 

segurado facultativo, de pessoa participante de regime 
próprio de previdência social, salvo na hipótese de 
afastamento sem vencimento e desde que não 
permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo 
regime próprio. 

● A filiação na qualidade de segurado facultativo 
representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir 
da inscrição e do primeiro recolhimento.

● A inscrição do segurado facultativo não pode retroagir, 
não sendo permitido o pagamento de contribuições 
relativas a competências anteriores à data da 
inscrição.

● Após a inscrição, o segurado facultativo somente 
poderá recolher contribuições em atraso quando não 
tiver ocorrido perda da qualidade de segurado.

Lei 8.213/91, art. 15 – RPS, art. 13.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 
contribuições:
I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II - até 12 meses após a cessação de benefício por 
incapacidade ou após a cessação das contribuições, o 
segurado que deixar de exercer atividade remunerada 
abrangida pela previdência social ou estiver suspenso ou 
licenciado sem remuneração;
III - até 12 meses após cessar a segregação, o segurado 
acometido de doença de segregação compulsória;
IV - até 12 meses após o livramento, o segurado detido ou 
recluso;
V - até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado 
às Forças Armadas para prestar serviço militar; 
VI - até 6 meses após a cessação das contribuições, o 
segurado facultativo.
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§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e 
quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e 
vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a 
perda da qualidade de segurado.
§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 
(doze) meses para o segurado desempregado, desde que 
comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos 
os seus direitos perante a Previdência Social.
§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte 
ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da 
Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente 
ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados 
neste artigo e seus parágrafos.

Financiamento

EMPRESA (Lei 8.212/91, art. 15)
É a firma individual ou a sociedade que assume o risco de 
atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou 
não, bem como os órgãos e as entidades da administração 
pública direta, indireta e fundacional.
EQUIPARAM-SE A EMPRESA (RPS, art. 12, § único):
I - o contribuinte individual, em relação a segurado que lhe 
presta serviço; 
II - a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer 
natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a 
repartição consular de carreiras estrangeiras; 
III - o operador portuário e o OGMO; e
IV - o proprietário ou dono de obra de construção civil, 
quando pessoa física, em relação a segurado que lhe 
presta serviço.
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EMPREGADOR DOMÉSTICO

Aquele que admite a seu serviço, 
mediante remuneração, sem 
finalidade lucrativa, empregado 
doméstico. 

Financiamento da Seguridade Social

Receitas 
da 
Seguridade 
Social
(no âmbito 
federal)

Da União

Das 
Contribuições 
Sociais

Contribuições 
Sociais 
Previdenciárias

Dos segurados
Das empresas
Empregadores 
domésticos

Contribuições 
Sociais não 
previdenciárias

Das empresas, 
sobre 
faturamento e 
lucro
Sobre receita de 
concursos de 
prognósticos
Do importador

De outras fontes
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 167. São vedados:
(...)
XI – a utilização dos recursos provenientes das 
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, “a” e 
II, para a realização de despesas distintas do 
pagamento de benefícios do regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201.  

CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO

Lei 8.212/91
Art. 16. A contribuição da União é constituída de 
recursos adicionais do Orçamento Fiscal, fixados 
obrigatoriamente na Lei Orçamentária anual.

Parágrafo único. A União é responsável pela 
cobertura de eventuais insuficiências financeiras da 
seguridade social, quando decorrentes do pagamento 
de benefícios de prestação continuada da previdência 
social, na forma da Lei Orçamentária anual.
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BASE DE CÁLCULO
CONTRIBUINTE BASE DE CÁLCULO
Segurados. Salário-de-contribuição

Segurado Especial
Receita bruta da 
comercialização da produção 
rural.

Empresas

Remuneração paga ou 
creditada aos segurados 
empregado, trabalhador 
avulso e contribuinte individual

Empregador doméstico
Salário-de-contribuição do 
empregado doméstico a seu 
serviço

EMPREGADO, TRABALHADOR AVULSO E 
EMPREGADO DOMÉSTICO
(Lei 8.212/91, art. 20)

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA

até 1.399,12 8%

de 1.399,13 até 2.331,88 9%

de 2.331,89 até 4.663,75 11%
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Contribuinte individual e segurado facultativo
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte 
individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário-
de-contribuição. (...)
§ 2o No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição ...
I – 11% p/ CI sem relação de trabalho com empresas e p/ 
segurado facultativo;
II – 5% p/ MEI e para segurado facultativo sem renda própria 
que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de 
baixa renda.
§ 4º Família inscrita no CadÚnico, renda mensal de até 2 SM.
Art. 30, § 4o - Na hipótese de o CI prestar serviço a uma ou 
mais empresas, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 
45% da contribuição da empresa, efetivamente recolhida ou 
declarada, incidente sobre a remuneração que esta lhe tenha 
pago ou creditado, limitada a dedução a 9%do respectivo SC.

1. Facultativo
A) 20% X SC
B) 11% X SM
C) 5% x SM

(C) sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico 
no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda.

2. CI que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa

A) 20% X SC
B) 11% X SM
C) 5% X SM

(C) Se for MEI

3. CI com relação de trabalho com empresa
(20% X SC) - dedução
A dedução é igual a 45% da contribuição da empresa, limitada a 9%do SC.
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SEGURADO ESPECIAL (Lei 8.212/91, art. 25)
CONTRIBUIÇÃO BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTAS

Para a Seguridade 
Social

Receita bruta da 
comercialização da 
produção rural.

2%

Para financiamento 
das prestações por 
acidente do 
trabalho.

Receita bruta da 
comercialização da 
produção rural.

0,1%

Observação: 
Além das contribuições acima, o segurado especial poderá 
contribuir, facultativamente, com 20% sobre o SC, para 
fazer jus a benefícios com valores superiores a um salário 
mínimo, bem como à aposentadoria por tempo de 
contribuição.

Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22)
I – 20% (ou 22,5%) sobre remuneração de 
empregado e trabalhador avulso.
II – 1%, 2% ou 3% sobre remuneração de 
empregado e trabalhador avulso.
III - 20% (ou 22,5%) sobre remuneração de CI.
IV – 15% sobre o valor bruto da NFS prestados por 
cooperados por intermédio de cooperativas de 
trabalho. (Vide STF, RE 595838 / SP)

Aposentadoria Especial
II: RAT + 12%, 9% ou 6%.
III: + 12%, 9% ou 6% (cooperativa de produção). 
IV: + 9%, 7% ou 5%.
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Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22)
I – Empresas em geral

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Total das remunerações pagas, 
devidas ou creditadas aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos.

20% (1%, 2% ou 
3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados 
contribuintes individuais.

20% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, 

relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de 

trabalho.

15% -

Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22, § 1º)
II – Instituições Financeiras

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Total das remunerações pagas, 
devidas ou creditadas aos segurados 
empregados e trabalhadores avulsos.

22,5% (1%, 2% ou 
3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados 
contribuintes individuais.

22,5% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, 

relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de 

trabalho.

15% -
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Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22)
III – Empregador Rural Pessoa Física

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção. 2% 0,1%

Total das remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados 
contribuintes individuais.

20% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, 

relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de 

trabalho.

15% -

Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22-A)
IV – Produtor rural pessoa jurídica e Agroindústria

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Receita bruta proveniente da 
comercialização da sua produção. 2,5% 0,1%

Total das remunerações pagas ou 
creditadas aos segurados 
contribuintes individuais.

20% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços, 

relativamente a serviços que lhe são 
prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de 

trabalho.

15% -
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Contribuição da empresa (Lei 8.212/91, art. 22, § 6º)
V – Associação desportiva que mantém equipe de futebol 

profissional

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Receita bruta, decorrente dos espetáculos 
desportivos de que participem em todo 

território nacional em qualquer modalidade 
desportiva, inclusive jogos internacionais, e de 
qualquer forma de patrocínio, licenciamento de 

uso de marcas e símbolos, publicidade, 
propaganda e de transmissão de espetáculos 

desportivos.

5%

Total das remunerações pagas ou creditadas 
aos segurados contribuintes individuais. 20% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, relativamente a serviços 

que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho.

15% -

Contribuição da empresa (Lei 12.546/2011, art. 7º)
VI – TI e TIC; call center; atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto 

de circuitos integrados; setor hoteleiro (5510-8/01 CNAE 2.0); transporte 
rodoviário coletivo (4921-3 e 4922-1 CNAE 2.0); setor de construção civil (412, 
432, 433 e 439 CNAE 2.0); transporte ferroviário de passageiros (4912-4/01 e 
4912-4/02 CNAE 2.0); transporte metroferroviário de passageiros (4912-4/03 

CNAE 2.00; construção de obras de infraestrutura (421, 422, 429 e 431 CNAE 2.0).

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos.
- (1%, 2% ou 

3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou creditadas 
aos segurados contribuintes individuais. - -

Valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos.
2% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, relativamente a serviços 

que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho.

15%
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Contribuição da empresa (Lei 12.546/2011, art. 8º)
VII – As empresas que fabricam os produtos classificados na TIPI, 

aprovada pelo Decreto nº 7.660/2011, nos códigos referidos no 
Anexo I da Lei nº 12.546/2011.

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas aos segurados empregados e 

trabalhadores avulsos.
- (1%, 2% ou 

3%) X FAP

Total das remunerações pagas ou creditadas 
aos segurados contribuintes individuais. - -

Valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais 

concedidos.
1% -

Valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços, relativamente a serviços 

que lhe são prestados por cooperados por 
intermédio de cooperativas de trabalho.

15%

Contribuição da empresa
(LC 123/06, art. 18-C, § 1º, III)

VIII – Contribuição patronal do Microempreendedor 
individual – MEI

Base de cálculo
Alíquota

Seguridade 
social RAT

Salário-de-contribuição do empregado 
que lhe presta serviço. 3% -



Receita Federal (Analista) – Direito Tributário – Prof. Hugo Goes

www.acasadoconcurseiro.com.br 1283

CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO  
(Lei 8.212/91, art. 24)
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA
Salário-de-contribuicão do 
empregado doméstico a serviço do 
empregador. 

12%

OBSERVAÇÕES:
•A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é 
do empregador, que ficará com a obrigação de descontar e 
recolher a parcela do segurado, juntamente com a sua até o 
dia 15 do mês seguinte.
•Quando a empregada doméstica estiver em gozo de 
salário-maternidade, o empregador ficará com a obrigação 
do recolhimento apenas de sua cota patronal (12%).

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
A SEGURIDADE SOCIAL

• COFINS
• PIS/PASEP
• CSLL
• Incidente s/ concursos de prognósticos
• COFINS – Importação
• PIS/PASEP - Importação
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RECEITAS DE OUTRAS FONTES

• as multas, a atualização monetária e os juros 
moratórios;

• remuneração recebida pela prestação de serviços 
de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados 
a terceiros (3,5%);

• as receitas provenientes de prestação de outros 
serviços e de fornecimento ou arrendamento de 
bens;

• as demais receitas patrimoniais, industriais e 
financeiras;

• as doações, legados, subvenções e outras receitas 
eventuais;

RECEITAS DE OUTRAS FONTES
• 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do art. 

243 da CF, repassados pelo INSS aos órgãos responsáveis 
pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no 
tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e 
drogas afins;

Nota: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único:
“Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em 
decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins será confiscado e reverterá em benefício de 
instituições e pessoal especializado no tratamento e 
recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de 
atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão 
do crime de tráfico dessas substâncias.”
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RECEITAS DE OUTRAS FONTES
• 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

• 50% do valor total do prêmio recolhido pelas 
companhias seguradoras que mantêm o seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres. Este valor 
deve ser destinado ao SUS para o custeio da 
assistência médico-hospitalar aos segurados 
vitimados em acidentes de trânsito;

• outras receitas previstas em legislação específica.

Salario de Contribuição 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (Lei 8.212, art. 28)
EMPREGADO E 
TRABALHADOR AVULSO

LIMITES
MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração auferida em uma ou mais 
empresas, assim entendida a totalidade 
dos rendimentos pagos, devidos ou 
creditados a qualquer título, durante o mês, 
destinados a retribuir o trabalho, qualquer 
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, 
os ganhos habituais sob a forma de 
utilidades e os adiantamentos decorrentes 
de reajuste salarial, quer pelos serviços 
efetivamente prestados, quer pelo tempo à 
disposição do empregador ou tomador de 
serviços, nos termos da lei ou do contrato 
ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa;

O piso 
salarial da 
categoria 
ou;
Quando não 
existir piso 
salarial da 
categoria, o 
salário 
mínimo, no 
seu valor 
mensal, 
diário ou 
horário.

R$ 4.663,75
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SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

EMPREGADO 
DOMÉSTICO

LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração 
registrada na Carteira 
Profissional e/ou na 
Carteira de Trabalho e 
Previdência Social.

O piso salarial da 
categoria 
ou;

Quando não existir 
piso salarial da 
categoria, o salário 
mínimo, no seu valor 
mensal, diário ou 
horário. 

R$ 4.663,75

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

CONTRIBUINTE 
INDIVIDUAL

LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

A remuneração auferida 
em uma ou mais 
empresas ou pelo 
exercício de sua 
atividade por conta 
própria, durante o mês.

O salário mínimo.
R$ 788,00

R$ 4.663,75
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SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO

FACULTATIVO
LIMITES

MÍNIMO MÁXIMO

O valor por ele 
declarado.

O salário mínimo.
R$ 788,00

R$ 4.663,75

REAJUSTAMENTO

O limite máximo do salário-de-contribuição é 
reajustado na mesma época e com os 
mesmos índices que os do reajustamento 
dos benefícios de prestação continuada da 
Previdência Social (Lei 8.212/91, art. 28, §
5º).
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PARCELAS INTEGRANTES E 
NÃO-INTEGRANTES DO SC

• As parcelas relativas a indenização e a ressarcimento, 
em geral, não estão incluídas nos conceitos de salário-
de-contribuição e de remuneração.

• Indenização é a reparação de danos causados a uma 
pessoa.

• Ressarcimento é a compensação de despesas que o 
trabalhador tenha efetuado em decorrência da 
execução do trabalho.

• Remuneração é a retribuição pelos serviços 
prestados.

• Os valores pagos pelo trabalho integram o salário-de-
contribuição.

• Os valores pagos para o trabalho não integram o 
salário-de-contribuição.

POLÊMICAS
STJ, REsp nº 1.230.957/RS - submetido à sistemática de 

julgamento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C)
Não incide contribuição previdenciária sobre:
1) Terço constitucional de férias;
2) Aviso prévio indenizado;
3) Valor pago nos 30 dias que antecedem o auxílio-doença.

Auxílio-alimentação em pecúnia:
TNU, Súmula 67 - integra o SC
STJ, REsp 1185685 - não integra

Vale transporte em pecúnia:
STF, RE 478410 - não integra o SC.
STJ, REsp 1180562 - não integra o SC.
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PARCELAS INTEGRANTES DO SC (exemplos)

I – Salário
II - Saldo de salário pago na rescisão do 

contrato de trabalho
III - Salário-maternidade
IV - Férias gozadas
V - 1/3 de férias gozadas (CF, art. 7º, XVII)
VI - 13º salário
VII - Horas extras
VIII - O valor total das diárias para viagem, 

quando excederem a 50% da remuneração 
mensal do empregado.

PARCELAS INTEGRANTES DO SC (exemplos)

IX – Gorjetas (espontâneas ou compulsórias)
X - Comissões e percentagens
XI - Salário pago sob a forma de utilidades 

(salário in natura)
XII - Remuneração do aposentado que retornar 

ao trabalho
XIII – Aviso prévio.
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PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
Lei 8.212/91, art. 28...............................
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição, 
exclusivamente:
a) os benefícios do RGPS, nos termos e limites legais, com 
exceção do salário-materinidade;

b) a ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo 
aeronauta, nos termos da Lei 5.929/73;

Nota: LEI Nº 5.929/73
Na transferência provisória: um adicional mensal, nunca 
inferior a 25% do salário recebido na base.
Na transferência permanente: ajuda de custo, nunca 
inferior ao valor de 4 meses de salário, para indenização de 
despesas de mudança e instalação na nova base.

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
c) a parcela in natura recebida de acordo com o PAT, 
nos termos da Lei nº 6.321/76;
d) Férias indenizadas e respectivo 1/3 constitucional, 
pagos na rescisão, inclusive a dobra de férias de que 
trata o art. 137 da CLT;
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do ADCT 
(indenização de 40% do montante depositado no 
FGTS, nos casos de despedida sem justa causa);
2. relativas à indenização por tempo de serviço, 
anterior a 5/10/88, do empregado não optante pelo 
FGTS;
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PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 
479 da CLT (indenização por despedida sem justa 
causa do empregado nos contratos por prazo 
determinado);
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 
14 da Lei 5.889/73 (indenização do tempo de serviço 
do safrista, quando da expiração normal do contrato);
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos 
arts. 143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos 
expressamente desvinculados do salário;
Ganhos eventuais = liberalidade + sem habitualidade

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 
9º da Lei nº 7.238/84 (indenização por dispensa sem 
justa causa no período de 30 dias que antecede a 
correção salarial);
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na 
forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida 
exclusivamente em decorrência de mudança de local 
de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da 
CLT;
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 
50% da remuneração mensal;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1292

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
i) a importância recebida a título de bolsa de 
complementação educacional de estagiário, quando 
paga nos termos da Lei nº 11.788/08;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, 
quando paga ou creditada de acordo com lei 
específica; (Lei 10.101/2000)

l) o abono do PIS e do PASEP;
Obs.: 1 sal. min. para quem recebe até 2 sal. min. (CF, art. 239, § 3º) 

m) os valores correspondentes a transporte, 
alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao 
empregado contratado para trabalhar em localidade 
distante da de sua residência, em canteiro de obras ou 
local que, por força da atividade, exija deslocamento e 
estada;

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
n) a importância paga ao empregado a título de 
complementação ao valor do auxílio-doença, desde 
que este direito seja extensivo à totalidade dos 
empregados da empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador 
da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da 
Lei nº 4.870/65; (1% s/ saco de açúcar de 60 kg; 1% s/ tonelada de 
cana; 1% s/ litro de álcool)

p) o valor das contribuições efetivamente pago pela 
pessoa jurídica relativo a programa de previdência 
complementar, aberto ou fechado, desde que 
disponível à totalidade de seus empregados e 
dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 
468 da CLT;
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PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço 
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela 
conveniado, inclusive o reembolso de despesas com 
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, 
despesas médico-hospitalares e outras similares, 
desde que a cobertura abranja a totalidade dos 
empregados e dirigentes da empresa;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e 
outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados 
no local do trabalho para prestação dos respectivos 
serviços;

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do 
empregado e o reembolso creche pago em 
conformidade com a legislação trabalhista, observado o 
limite máximo de seis anos de idade, quando 
devidamente comprovadas as despesas realizadas;
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PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de 
estudo, que vise à educação básica de empregados e 
seus dependentes e, desde que vinculada às 
atividades desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica de empregados, nos termos 
da Lei nº 9.394/96 (LDB), e: 
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; 
e 
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de 
estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 
5% da remuneração do segurado a que se destina ou o 
valor correspondente a uma vez e meia o valor do 
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que 
for maior;
u) Revogado.

PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC

v) os valores recebidos em decorrência da 
cessão de direitos autorais;
x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 
da CLT (multa paga ao empregado em 
decorrência da mora no pagamento das 
parcelas constantes do instrumento de rescisão 
do contrato de trabalho);
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
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PARCELAS NÃO-INTEGRANTES DO SC

Observação:
As parcelas definidas como não-integrantes do 
salário-de-contribuição, quando pagas ou 
creditadas em desacordo com a legislação 
pertinente, passam a integrá-lo para todos os 
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das 
cominações legais cabíveis (RPS, art. 214, §
10).

EXEMPLO PRÁTICO

EMPREGADO: José da Silva
Salário 1.500,00
Horas-extras 200,00
Adicional noturno 200,00
Salário-Família 49,32
Abono pecuniário de férias 700,00
Comissões 200,00
TOTAL 2.849,32
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PROPORCIONALIDADE DO SC

Quando a admissão, a dispensa, o 
afastamento ou a falta do empregado, 
inclusive o doméstico, ocorrer no curso do 
mês, o salário-de-contribuição será 
proporcional ao número de dias 
efetivamente trabalhados (RPS, art. 214, §
1º).

Arrecadação e recolhimento das 
contribuições dos segurados 

SEGURADO QUEM ARRECADA E RECOLHE A 
CONTRIBUIÇÃO

Empregado A empresa ou pessoa equiparada a
empresa.

Empregado
doméstico O empregador doméstico.

Facultativo O próprio segurado.

Trabalhador
avulso

Portuário: o OGMO.

Não portuário: a empresa tomadora do
serviço.
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Quem arrecada e recolhe as contribuições do CI ?
A empresa, inclusive a optante pelo Simples Nacional e a
EBAS em gozo de isenção.
A cooperativa de trabalho, em relação aos cooperados
que prestam serviço por seu intermédio.

O próprio segurado, quando o contribuinte individual:
a) exercer atividade econômica por conta própria;
b) prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte
individual, produtor rural pessoa física, missão diplomática
ou repartição consular de carreira estrangeiras; ou
c) quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no 
exterior para organismo oficial internacional do qual o 
Brasil seja membro efetivo. 

Quem arrecada e recolhe as contribuições do 
Segurado Especial ?

O adquirente da produção rural:
a) Se for pessoa jurídica; ou
b) Pessoa física, não produtor rural, que adquire a
produção para venda, no varejo, pessoas físicas.

O próprio segurado, se vender:
a) A adquirente domiciliado no exterior (CF, art. 149, § 2º, I);
b) Diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física;
c) A produtor rural pessoa física;
d) A outro segurado especial.
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PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

DATA CONTRIBUIÇÕES
Até dia 15 do 
mês seguinte ao 
da competência, 
prorrogando-se 
para o dia útil 
subsequente 
quando não 
houver 
expediente 
bancário. 

a) As contribuições do contribuinte
individual, quando recolhidas pelo
próprio segurado;
b) As contribuições do segurado
facultativo;
c) As contribuições descontadas do
segurado empregado doméstico;
d) As contribuições a cargo do
empregador doméstico.

Prazo de recolhimento das contribuições
DATA CONTRIBUIÇÕES

Até o dia 20 
do mês 
seguinte ao da 
competência,
ou até o dia útil 
imediatamente 
anterior se não 
houver 
expediente 
bancário 
naquele dia.

a) As contribuições descontadas dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos;
b) As descontadas do contribuinte individual pela empresa
(inclusive as descontadas do cooperado pela cooperativa de
trabalho);
c) As contribuições a cargo da empresa incidentes sobre a
remuneração de segurados empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual;
d) As contribuições da empresa (15%) incidentes sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que
lhe tenha sido prestados por cooperados, por intermédio de
cooperativas de trabalho;
e) As retenções de 11% sobre o valor dos serviços contidos em
nota fiscal prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada;
f) As incidentes sobre a comercialização da produção rural;
g) A contribuição de 5% incidentes sobre patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade,
propaganda e transmissão de Espetáculos.
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PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

DATA CONTRIBUIÇÕES
Até dia 20 de 
dezembro, 
antecipando-se para 
o dia útil 
imediatamente 
anterior quando não 
houver expediente 
bancário naquele dia.

Contribuição incidente sobre o 
13º salário.

Até 2 dias úteis 
após a realização do 
evento

A contribuição de 5% 
incidente sobre a receita bruta 
de espetáculos desportivos

PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

DATA CONTRIBUIÇÕES
Até dia 7 do mês 
seguinte ao da 
competência. Se não 
houver expediente 
bancário, o 
recolhimento deverá 
ser antecipado para o 
dia útil 
imediatamente 
anterior.
(Lei 8.212/91, art. 
32-C, §§ 3º e 5º)

=> Contribuição recolhida 
pelo segurado especial 
incidente sobre a receita bruta 
da comercialização da 
produção rural (Lei 8.212/91, 
art. 25);

=> Contribuição arrecadada 
pelo segurado especial dos 
trabalhadores a seu serviço.
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RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO

Os débitos com a União decorrentes
das contribuições sociais
previdenciárias, não pagos nos prazos
previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e
juros de mora (Lei nº 8.212/91, art.
35).

JUROS DE MORA E MULTA DE MORA
Lei nº 9.430/96, art. 61

1. Juros de Mora
• taxa SELIC, acumulada mensalmente, a

partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento; e

• um por cento no mês de pagamento.

2. Multa de mora
• 0,33% por dia de atraso, limitado a

20%.
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MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Lei nº 9.430/96, art. 44

• 75% calculada sobre a totalidade ou
diferença de contribuição.

• Aplicação em dobro (150%):
(a) Na hipótese de compensação indevida,

quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito
passivo, tendo como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado
(Lei 8.212/91, art. 89, § 10).

(b) nos casos de evidente intuito de fraude,
independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis (Lei
9.430/96, art. 44, § 1º).

Agravamento da multa de ofício
Lei nº 9.430/96, art. 44, § 2º

Os percentuais de multa de ofício (de 75% e de
150%) serão aumentados de metade
(passando para 112,5% e 225%), nos
casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação
para:

• prestar esclarecimentos;
• quando usuário de sistema de

processamento eletrônico de dados,
apresentar os arquivos digitais ou sistemas e
a documentação técnica completa e
atualizada do sistema, suficiente para
possibilitar a sua auditoria.
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Redução da multa de ofício 
Art. 6º da Lei 8.218/91 

Prazo
Redução da multa de ofício

Pagamento / 
compensação Parcelamento

De 30 dias da data 
da notificação do 
lançamento

Redução de 50% Redução de 40%

De 30 dias da 
ciência da decisão 
de primeira 
instância (DRJ)

Redução de 30% Redução de 20%

Retenções e Obrigações Acessórias

RETENÇÃO DE 11%
A retenção de 11%, em vigor desde fevereiro/1999, é

adotada quando uma empresa (contratada) presta
serviço a outra empresa (contratante) mediante
empreitada ou cessão de mão-de-obra.

►Cessão de mão-de-obra: colocação a disposição 
do contratante, em suas dependências ou na de 
terceiros, de segurados que realizem serviços 
contínuos, relacionados ou não com a atividade 
fim da empresa.

►Empreitada: é a execução, contratualmente 
estabelecida, de tarefa, de obra ou de serviço, por 
preço ajustado, com ou sem fornecimento de 
material ou uso de equipamentos, realizados nas 
dependências da empresa contratante, nas de 
terceiros ou nas da empresa contratada, tendo 
como objetivo um resultado pretendido.
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A EMPRESA CONTRATANTE DEVERÁ:
►Reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo 

de prestação de serviços emitido pela contratada, a 
título de contribuição para a seguridade social;

►Recolher a importância retida em nome da empresa 
contratada até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão 
da nota fiscal.
Notas:
a) Quem recolhe a retenção é a contratante, mas no 

campo 5 da GPS (identificador) deve ser identificado 
o CNPJ ou CEI da empresa contratada.

b) A retenção se presumirá feita. A empresa contratante 
não pode alegar omissão para se eximir do 
recolhimento.

A EMPRESA CONTRATATADA DEVERÁ:

►Destacar na nota fiscal o valor da 
retenção para a seguridade social.

►Elaborar folha de pagamento e GFIP 
distintas para cada obra ou 
estabelecimento das empresas que 
contratarem seus serviços.

►Compensar o valor retido pela 
contratante, quando do recolhimento de 
suas contribuições para a seguridade 
social, incidentes sobre a folha de 
pagamento dos segurados a seu serviço. 
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OBSERVAÇÕES
1. O percentual de 11% será acrescido de 4%, 3% ou 

2%, se o segurado fizer jus a aposentadoria especial, 
após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.

2. Quando a contratada se obriga a fornecer material ou 
dispor de equipamentos, a retenção de 11% incidirá 
somente sobre o valor dos serviços.

3. A compensação não pode ser feita com valores de 
outras entidades (terceiros). Somente pode compensar 
com os valores do campo 6 da GPS (contribuições 
previdenciárias).

4. Na impossibilidade de haver compensação integral na 
própria competência, o saldo remanescente poderá ser 
compensado nas competências subseqüentes, 
inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser 
objeto de pedido de restituição.

HÁ RETENÇÃO NOS SEGUINTES SERVIÇOS QUANDO 
CONTRATADOS MEDIANTE CESSÃO DE MDO:

►limpeza, conservação e zeladoria;
►vigilância e segurança;
►construção civil;
►serviços rurais;
►digitação e preparação de dados para processamento;
►acabamento, embalagem e acondicionamento de 

produtos; 
►cobrança;
►coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
►copa e hotelaria;
►corte e ligação de serviços públicos;
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HÁ RETENÇÃO NOS SEGUINTES SERVIÇOS QUANDO 
CONTRATADOS MEDIANTE CESSÃO DE MDO:

►distribuição; 
►treinamento e ensino;
►entrega de contas e documentos;
►ligação e leitura de medidores;
►manutenção de instalações, de máquinas e de 

equipamentos;
►montagem;
►operação de máquinas, equipamentos e veículos;
►operação de pedágio e de terminais de transporte;
►operação de transporte de passageiros, inclusive nos 

casos de concessão e sub-concessão;
►portaria, recepção e ascensorista;
►recepção, triagem e movimentação de materiais; 

HÁ RETENÇÃO NOS SEGUINTES SERVIÇOS QUANDO 
CONTRATADOS MEDIANTE CESSÃO DE MDO:

►promoção de vendas e eventos;
►secretaria e expediente;
►saúde; e
►telefonia, inclusive telemarketing.
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HÁ RETENÇÃO NOS SEGUINTES SERVIÇOS 
QUANDO CONTRATADOS MEDIANTE 

EMPREITADA:

►limpeza, conservação e zeladoria;
►vigilância e segurança;
►construção civil;
►serviços rurais;
►digitação e preparação de dados para 

processamento;

EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES E 
COOPERATIVAS DE TRABALHO

►As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional que 
prestarem serviços mediante cessão de mão de obra 
ou empreitada não estão sujeitas à retenção de 11% 
sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do 
recibo de prestação de serviços emitido.

► Como exceção à regra, as empresas optantes pelo 
Simples Nacional que exerçam as atividades de 
construção civil, vigilância, limpeza e 
conservação continuam sujeitas à retenção de 11% 
(IN RFB 971/2009, art. 191, II). 

►Não haverá retenção de 11% sobre o valor bruto da 
nota fiscal emitida por cooperativa de trabalho.
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Empresas beneficiadas pela desoneração da folha 
de pagamento

• Quando a empresa prestadora de serviço é 
beneficiada pela desoneração da folha de 
pagamento prevista nos artigos 7º e 8º da Lei 
12.546/2011, a empresa contratante deverá reter 
3,5% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de 
prestação de serviços (Lei 12.546/2011, art. 7º, §6º 
e art. 8º, §5º).

• Aqui, em vez de 11%, a retenção é de apenas 
3,5%, porque a empresa prestadora não recolhe as 
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 
da Lei 8.212/91.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

►Na responsabilidade solidária, cada um dos 
devedores solidários responde pela dívida 
inteira, como se fosse o único devedor;

►O credor (a União) pode escolher qualquer 
deles e compeli-lo a pagar a dívida toda. O 
credor também pode cobrar de todos solidários 
ao mesmo tempo;

►A responsabilidade solidária não comporta o 
benefício de ordem.
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.

HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
►Entre o contratante e o contratado nos serviços 

de construção civil, quando o contrato não 
envolva cessão de mão-de-obra (Lei 8.212/91, 
art. 30, VI);

►Entre empresas que integram grupo econômico 
(Lei 8.212/91, art. 30, IX);

►Produtores rurais integrantes de consórcio 
simplificado (Lei 8.212/91, art. 25-A, § 3º);

►O operador portuário e o OGMO são 
solidariamente responsáveis pelas contribuições 
previdenciárias relativamente à requisição de 
mão-de-obra de trabalhador avulso (Lei 
9.719/98, art. 2º, § 4º);

HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
►Os administradores de autarquias, fundações 

públicas, empresas públicas e de sociedades de 
economia mista, em atraso por mais de 30 dias, no 
recolhimento das contribuições para a seguridade 
social, são solidariamente responsáveis pelo seu 
pagamento (Lei 8.212/91, art. 42).

►O ato para o qual a lei exige a exibição de CND (ou 
de CPD-EN), quando praticado com violação a esse 
requisito, acarretará a responsabilidade solidária
dos contratantes e do oficial cartorário que lavrar ou 
registrar o instrumento, sem prejuízo da multa e da 
responsabilização penal e administrativa cabíveis, 
sendo o ato nulo para todos os efeitos (Lei 8.212/91, 
art. 48).
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CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTRATO RETENÇÃO de 11% SOLIDARIEDADE

Envolve cessão de 
mão-de-obra Sim (obrigatória) Não

Não envolve cessão 
de mão-de-obra Opcional

Sim Não
Não Sim

Obs.: Não se considera cessão de mão-de-obra a contratação de 
construção civil em que a empresa construtora assuma a 
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato 
integralmente.

NÃO HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:

►Nos casos de contratação de serviços por 
intermédio de cooperativa de trabalho.

►Nos casos em que haja a previsão legal de 
retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal 
fatura ou recibo de serviços prestados mediante 
cessão de mão-de-obra ou empreitada.
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OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Além da obrigação principal, que diz respeito ao 

recolhimento das contribuições sociais, a empresa é 
também obrigada a:

a) Preparar folha de pagamento da remuneração 
paga, devida ou creditada a todos os segurados a 
seu serviço, devendo manter, em cada 
estabelecimento, uma via da respectiva folha e 
recibos de pagamentos;

b) Lançar mensalmente em títulos próprios de sua 
contabilidade, de forma discriminada, os fatos 
geradores de todas as contribuições, o montante 
das quantias descontadas, as contribuições da 
empresa e os totais recolhidos;

OBRIGAÇÕES ACESSÁORIAS

c) Prestar à RFB todas as informações 
cadastrais, financeiras e contábeis de seu 
interesse, na forma por ela estabelecida, 
bem como os esclarecimentos necessários à 
fiscalização;

d) Declarar à RFB e ao Conselho Curador 
do FGTS, na forma, prazo e condições 
estabelecidos por esses órgãos, dados 
relacionados a fatos geradores, base de 
cálculo e valores devidos da contribuição 
previdenciária e outras informações de 
interesse do INSS ou do Conselho Curador 
do FGTS; 
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OBRIGAÇÕES ACESSÁORIAS (RPS, art. 225)
e) Encaminhar ao sindicato representativo da categoria 

profissional mais numerosa entre seus empregados, até 
o dia 10 de cada mês, cópia da GPS relativamente à 
competência anterior; e

f) Afixar cópia da GPS, relativamente à competência 
anterior, durante o período de um mês, no quadro de 
horário de que trata o art. 74 da CLT. 

g) Informar, anualmente, à RFB, na forma por ela 
estabelecida, o nome, o número de inscrição na 
previdência social e o endereço completo dos 
comerciantes ambulantes por ela utilizados no período, a 
qualquer título, para distribuição ou comercialização de 
seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de 
terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize 
vendas diretas (RPS, art. 225, VII).

GFIP

A declaração dada através da GFIP constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito
tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e
concessão dos benefícios previdenciários (Lei
nº 8.212/91, art. 32, § 2º).

Serão inscritas como dívida ativa da União as
contribuições previdenciárias que não tenham
sido recolhidas ou parceladas resultantes das
informações prestadas na GFIP (Lei nº
8.212/91, art. 39, § 3º).
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FOLHA DE PAGAMENTO
Uma folha para cada estabelecimento (filial), obra de 
construção civil e para cada tomador de serviço.
Requisitos da folha de pagamento:
a) Discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, 
função ou serviço prestado;
b) Agrupar os segurados por categoria, assim entendido: 
segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte 
individual;
c) Destacar o nome das seguradas em gozo de salário-
maternidade;
d) Destacar as parcelas integrantes e não integrantes da 
remuneração e os descontos legais; e
e) Indicar o número de quotas de salário-família atribuídas 
a cada segurado empregado ou trabalhador avulso.

CONTABILIDADE
Os livros Diário e Razão serão exigidos pela fiscalização após 
90 dias da ocorrência do fatos geradores das contribuições.
Requisitos da contabilidade:
►Regime de competência;
► Registrar, em contas individualizadas, todos os fatos 
geradores de contribuições previdenciárias de forma a 
identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não 
integrantes do salário-de-contribuição, bem como as 
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os 
totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra 
de construção civil e por tomador de serviços.
►A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os 
códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas 
rubricas utilizadas na escrituração contábil (plano de contas).
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EDITAL

CONTABILIDADE GERAL: 01. Princípios Contábeis Fundamentais. 02. Patrimônio: Componentes 
Patrimoniais: Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). 03. Diferenciação 
entre Capital e Patrimônio. 04. Equação Fundamental do Patrimônio. 05. Representação 
Gráfica dos Estados Patrimoniais. 06. Fatos Contábeis e Respectivas Variações Patrimoniais. 07. 
Contas: Conceito, Débito, Crédito e Saldo – Teorias, Função e Estrutura das Contas – Contas 
Patrimoniais e de Resultado. 08. Apuração de Resultados. 09. Sistemas de Contas. Plano de 
Contas. 10. Provisões em Geral. 11. Escrituração: Conceito e Métodos – Lançamento Contábil: 
Rotina e Fórmulas. Processo de Escrituração. Escrituração de Operações Financeiras. 12. Livros 
de Escrituração: Obrigatoriedade, Funções e Formas de Escrituração. Erros de Escrituração e 
suas correções. 13. Sistema de Partidas Dobradas. 14. Balancete de Verificação. 15. Balanço 
Patrimonial: Obrigatoriedade e apresentação. Conteúdo dos Grupos e Subgrupos. 16. 
Classificação das Contas, Critérios de Avaliação do Ativo e Passivo e Levantamento do Balanço 
de acordo com a Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). 17. Demonstração do 
Resultado do Exercício: Estrutura, Características e Elaboração de acordo com a Lei nº 6.404/76. 
18. Apuração da Receita Líquida, do Custo das Mercadorias ou dos Serviços Vendidos e dos 
Lucros: Bruto, Operacional e Não-Operacional do Exercício, do Resultado do Exercício antes e 
depois da Provisão para o Imposto sobre a Renda e para a Contribuição Social sobre o Lucro. 
19. PIS/PASEP e COFINS – Regime cumulativo e não-cumulativo.

O edital de 2012 está idêntico aos de 2009 e 2005 (igualzinho mesmo, sem tirar nem pôr). Em 
relação aos de 2003, 2002.2, 2002.1 e 2000, foi acrescentado apenas o item "19- PIS/PASEP e 
COFINS – Regime cumulativo e não-cumulativo". Deste modo, basta uma olhada no que caiu 
nos últimos concursos para vermos o que pode ou não ser cobrado.

Banca Organizadora: ESAF

Cargo: Analista Tributário 
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AS ÚLTIMAS PROVAS DE ATRFB

→ 1997: 5 questões................................todas ok

→ 1998: 5 questões................................ todas ok

→ 2000: 10 questões..............................1 anulada + uma mal feita não anulada

→ 2002.1: 10 questões...........................1 anulada; as demais ok

→ 2002.2: 10 questões...........................2 anuladas + uma com gabarito ABSURDO

→ 2003: 10 questões..............................1 anulada; as demais ok 

→ 2006: 10 questões..............................2 anuladas + uma mal feita não anulada

→ 2009: 10 questões..............................sem anulações; uma mal feita não anulada

→ 2012: 10 questões..............................todas ok

→ Total: 80 questões 

Veja que de 97 pra cá tivemos 80 questões de Analista-Tributário da Receita Federal. Vez ou outra 
aparece uma questão mal feita (prepare seu espírito pra isso).  Geralmente as questões têm um 
nível “mais ou menos” (nem água com açúcar, nem fim de mundo).  Eis os assuntos que mais caíram:

• Relação de Contas.......................................... 14
• Operações com Mercadorias......................... 12
• Lei 6.404/76 (art.175 a 202).......................... 07
• Lançamentos/ARE......................................... 07
• Desconto de Duplicatas................................. 05
• DRE................................................................ 05
• Depreciação................................................... 05
• Provisões....................................................... 05
• Regimes de Escrituração............................... 03
• Escrituração.................................................. 02
• Teorias das Contas........................................ 02
• Conciliação Bancária..................................... 01
• Equação Fundamental.................................. 01
• Equivalência Patrimonial.............................. 01
• Lucro Real – Noções..................................... 01
• Princípios...................................................... 01
• Reserva Legal................................................ 01
• Tipos de Fatos Contábeis.............................. 01
• Fórmulas de Lançamento............................. 01
• Diversos........................................................ 05
• Total.............................................................. 80
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Logo, pode, sim, cair operações com mercadorias, depreciação, provisões, regimes 
de escrituração, equivalência patrimonial (lançamentos básicos), Lei 6.404/76, 
desconto de duplicatas e reserva legal, dentre outras coisas.

RETRATO ESAF DE 2008 A 2014:

De 2008 pra cá a ESAF fez as seguintes provas de Contabilidade Geral:

- Analista de Finanças e Controle AFC/CGU (MAR/2008)............................................07 questões

- Analista de Planejamento e Orçamento APO (JUN/2008)..........................................03 questões

- Auditor da Prefeitura de Natal/RN (AGO/2008)........................................................10 questões

- Analista de Finanças e Controle AFC/STN (NOV/2008)..............................................10 questões

- Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças (MAR/2009)...............................10 questões

- Auditor-Fiscal da Receita Federal (DEZ/2009)...........................................................20 questões

- Analista-Tributário da Receita Federal(DEZ/2009)....................................................10 questões

- Analista de Planejamento e Orçamento APO (MAR/2010)........................................05 questões

- Analista Técnico da SUSEP (ABR/2010).....................................................................10 questões

- Fiscal de Rendas da Prefeitura do RJ (SET/2010).......................................................10 questões

- Analista da Comissão de Valores Mobiliários (DEZ/2010)..........................................10 questões

- Analista de Comércio Exterior ACE/MDIC (MAI/2012)...............................................15 questões

- Analista-Tributário da Receita Federal(SET/2012).....................................................10 questões

- Auditor-Fiscal da Receita Federal (SET/2012)............................................................30 questões

- Analista de Finanças e Controle AFC/STN (MAR/2013).............................................30 questões

- Contador PECFAZ MF (AGO/2013).............................................................................10 questões

- Analista Técnico-Administrativo (AGO/2013)............................................................15 questões

- Contador do Ministério do Turismo (FEV/2014)........................................................23 questões

- Auditor-Fiscal da Receita Federal (MAI/2014)...........................................................30 questões 

Total: 268 questões
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→ Vejamos os assuntos mais cobrados pela ESAF nessas provas:

• 01º lugar: Contas

• 02º lugar: Operações com Mercadorias

• 03º lugar: Lei 6.404/76

• 04º lugar: DRE

•                     Depreciação

• 06º lugar: Provisões

          Parte Introdutória (conceitos, fórmulas, tipos de fatos, teorias das contas,  
                                   estados patrimoniais)

• 08º lugar: Equivalência patrimonial

                          Informações/fatos seguidos de perguntas sobre o patrimônio

• 10º lugar: Princípios

Vejamos as contas utilizadas pela ESAF 

Vejamos as contas utilizadas pela ESAF nos 15 últimos anos:

ATIVO (Bens e Direitos)

Ações de coligadas => AñC Investimento

Ações de controladas => AñC Investimento

Ações de outras companhias => AñC Investimento

Adiantamento a diretores => AñC RLP

Adiantamento a fornecedores => AC

Ágio na aquisição de ações de controladas => AñC Investimento

Aluguéis a receber => AC

Aluguéis a vencer => AC

Aluguéis passivos a vencer => AC

Aluguéis pagos antecipadamente => AC

(Amortização acumulada) => Retif. AñC (Intangível ou Imobilizado)
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Ativo imobilizado => AñC Imobilizado

Bancos conta movimento => AC

Bancos c/Poupança => AC

C/C ICMS (se o saldo for devedor) => AC

Caixa => AC

Caixa e bancos => AC

Clientes => AC

Comissões Ativas a Receber => AC

Comissões Passivas a Vencer => AC

Computadores e periféricos => AnC Imobilizado

Contas a receber => AC

Créditos de acionistas transação não recorrente => AñC RLP

Créditos de financiamento/funcionamento => AC

Depósito bancário => AC

(Depreciação acumulada) => Retif. AñC Imobilizado

Despesas antecipadas => AC

Despesas a vencer => AC

Despesas Diferidas => AC

Devedores mobiliários => AC

Dinheiro em caixa => AC

Disponibilidades => AC

Duplicatas a receber => AC

Duplicatas a vencer => AC

Duplicatas emitidas => AC

Duplicatas protestadas => AC

Edificações => AñC Imobilizado

Edifícios de uso => AñC Imobilizado

Empréstimos a coligadas => AñC RLP

Empréstimos concedidos => AC

Empréstimos concedidos (não circulante) => AñC RLP
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Estoque de bens => AC

Estoque de bens de consumo => AC

Estoque final => AC

Estoques => AC

ICMS a recuperar => AC

Imobilizado => AñC Imobilizado

Imobilizado em andamento => AñC Imobilizado

Imóveis => AñC Imobilizado

Impostos a recuperar => AC

Impostos a vencer => AC

Instalações => AñC Imobilizado

Investimento em ações => AñC Investimento

Investimentos em Controladas => AñC Investimento

Investimentos => AñC Investimento

Investimentos temporários => AC

Investimentos – ágio => AñC Investimento

Investimentos avaliados pelo PL => AñC Investimento

Juros a receber => AC

Juros pagos antecipadamente => AC

Juros passivos a vencer => AC

Máquinas e equipamentos => AñC Imobilizado

Marcas e patentes => AñC Intangível

Materiais => AC

Material de consumo => AC

Mercadorias => AC

Mercadorias em estoque => AC

Mobília => AñC Imobilizado

Móveis e máquinas => AñC Imobilizado

Móveis e utensílios => AñC Imobilizado

Nota promissória a receber => AC



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1322

Notas promissórias aceitas => AC

Numerário em trânsito => AC

Obras em andamento => AñC Imobilizado

Participação acionária => AñC Investimento

Participações societárias => AñC Investimento

(Perdas estimadas para redução ao valor recuperável) => Retif. AñC Imobilizado ou Intangível

Prêmio de seguros a vencer => AC

Produtos acabados => AC

Produtos para venda => AC

Propriedades para investimentos => AñC Investimento

(Provisão para ajuste de estoques) => Retif. AC

(Provisão para créditos de liquidação duvidosa) => Retif. AC

(Provisão para devedores duvidosos) => Retif. AC

(Provisão para perdas em investimentos) => Retif. AñC Investimento

Realizável a longo prazo => AñC RLP

Receitas a receber => AC

Seguros a vencer => AC

Terrenos => AñC Imobilizado

Terrenos e edifícios => AñC Imobilizado

Títulos a receber => AC

Títulos a receber a LP => AñC RLP

Valores Mobiliários => AC

Veículos => AñC Imobilizado

PASSIVO (Obrigações)

Adiantamento de clientes => PC

Aluguéis a pagar => PC

Aluguéis ativos a vencer => PC

C/C ICMS (se o saldo for credor) => PC

Contas a pagar => PC
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Contribuições a Recolher => PC

Debêntures a resgatar => PC

Debêntures conversíveis em ações => PC

Debêntures exigível a longo prazo => PñC

Débitos de financiamento/funcionamento => PC

Despesas a pagar => PC

Dívidas => PC

Dívidas com fornecedores => PC

Dívidas diversas => PC

Dividendos a pagar => PC

Duplicatas a pagar => PC

Duplicatas aceitas => PC

Duplicatas descontadas => PC

Empréstimos a longo prazo => PC

Empréstimos a pagar => PC

Empréstimos bancários => PC

Empréstimos e financiamentos => PC

Empréstimos sob caução => PC

(Encargos financeiros a transcorrer) => Retif. PC

Faturamento para entrega futura => PC

FGTS a recolher => PC

Financiamentos bancários => PC

Financiamentos contraídos (circulante) => PC

Fornecedores => PC

ICMS a recolher => PC

Impostos a pagar => PC

Impostos a recolher => PC

Impostos, contribuição e participação a pagar => PC

INSS a recolher => PC

IR e CSLL a recolher => PC
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Juros a pagar => PC

Notas promissórias emitidas => PC

Obrigações trabalhistas => PC

Prêmio de seguros a pagar => PC

Previdência social a recolher => PC

Provisão para férias => PC

Provisão para FGTS => PC

Provisão para imposto de renda => PC

Provisão para IR e CSLL => PC

Provisões para reestruturação => PC

Salários a pagar => PC

Salários e encargos a pagar => PC

Salários não quitados => PC

Títulos a pagar => PC

Títulos a pagar a LP => PñC

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Ações em tesouraria)

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Capital

(Capital a integralizar)

(Capital a realizar)

Capital registrado

Capital social

(Dividendos antecipados)

(Impostos sobre reavaliação)

Lucros/prejuízos acumulados

(Prejuízos acumulados)

(Prejuízos anteriores)

Reserva legal
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Reservas de capital

Reservas de contingências

Reservas de lucros

Reservas de reavaliação

Reservas estatutárias

DESPESAS

Abatimento s/ vendas (dedução da receita bruta)

Aluguéis passivos

COFINS

Comissões passivas

Condução e transporte

Consumo efetuado

Contribuição social sobre o lucro líquido

Contribuições previdenciárias

Custo das mercadorias vendidas

Custo das/de vendas

Depreciação e amortização

Depreciação encargos

Descontos concedidos

Descontos passivos

Despesa de comissões

Despesas de organização

Despesas administrativas

Despesas administrativas e gerais

Despesas bancárias

Despesas comerciais

Despesas de aluguel

Despesas de juros

Despesas de salários
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Despesas de transporte

Despesas efetivadas no período

Despesas financeiras

Despesas gerais

Despesas pré-operacionais

Devedores duvidosos

Devolução de vendas (dedução da receita bruta)

Encargos bancários

Encargos de depreciação

FGTS

Fretes e carretos

Gastos com instalação

ICMS sobre vendas (dedução da receita bruta)

Impostos

Impostos e taxas

Insubsistência do ativo

IPTU

IPVA

Juros passivos

Lanches e refeições

Material consumido

Participação de empregados

Participações estatutárias

PIS sobre faturamento (dedução da receita bruta)

Prejuízo na alienação

Prejuízo na venda

Prêmios de seguros

Previdência social – encargos

Salários

Salários e encargos
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Salários e ordenados

Superveniência do passivo

Superveniência passiva

RECEITAS

Aluguéis ativos

Comissões ativas

Descontos ativos

Descontos obtidos

Ganhos de capital na alienação de imobilizado

Insubsistência ativa

Insubsistência do passivo

Juros ativos

Lucro na alienação

Receita bruta de vendas

Receita de aluguel

Receita de serviço

Receita de vendas

Receitas auferidas no período

Receitas de juros

Receitas diversas

Receitas financeiras

Rendas obtidas

Serviços prestados

Superveniência ativa

Superveniência do ativo

Vendas à vista / Vendas a prazo

Vendas de mercadorias

Endosso para Desconto e Títulos Endossados: caíram na prova de Analista-Tributário da RFB 
2012. Foi pegadinha, pois são contas de compensação e não se enquadram em nenhum dos 
cinco grandes grupos do sistema normal de contabilidade (Ativo, Passivo, PL, Receita e Despesa).
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100 FATOS CONTÁBEIS

- Tirados exclusivamente de provas da ESAF -

Pagamentos, Compras

01. Pagamento a fornecedores R$ 4.200,00.

02. Pagamento de um título no valor de 3.000,00.

03. Pagamento de um título vencido no valor de R$ 1.200,00.

04. Pagamento de empréstimos a curto prazo R$ 150,00.

05. Pagamento de empréstimos a longo prazo R$ 900,00.

06. Pagamento de R$ 12.000,00 de hipotecas de longo prazo.

07. Compra a vista de veículos para o ativo imobilizado R$ 2.700,00.
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08. Compra a prazo (160 dias) de móveis para o escritório R$ 1.650,00.

09. Compras de máquinas industriais a longo prazo R$ 1.500,00.

10. Compra a prazo de máquinas para o próprio uso, no valor de R$ 15.000,00.

11. Compra, a prazo, de móveis e utensílios para uso por R$ 40.000,00.

12. Firma comprou mercadorias a vista por R$ 1.400,00.

13. Compra de mercadorias por R$ 8.000,00 com pagamento a longo prazo.

14. Compra de bens para revender: cem unidades por R$ 21.000,00, a prazo.

15. Compra de mercadorias isentas de tributação por R$ 1.200,00, aceitando duplicatas.
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16. Compra de mercadorias a curto prazo R$ 4.800,00.

17. Compra de mercadorias por 15.000,00 pagando um terço como entrada.

18. Compras de mercadorias por 20 mil, com entrada de R$ 4 mil e duplicatas.

19. Compra de móveis para venda, por R$ 2.200,00, pagando uma entrada de 20% e o restante 
a prazo.

20. Compra de máquinas por R$ 5.000,00, pagando entrada de 20%.

21. Compra de móveis para uso, por R$ 6.000,00, aceitando duplicatas, sendo dois terços com 
vencimento a longo prazo.

22. Compra a prazo de máquinas para uso por 1.000,00 pagando 40% de entrada.
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23. Compra de rações e alimentos por R$ 4.000,00, pagando entrada de 20% e emitindo notas 
promissórias.

24. Compra de mesas por R$ 300,00, sendo 40% para vender e 60% para usar, pagando R$ 
100,00 e aceitando duplicatas.

Recebimentos, Empréstimos

25. Recebimento de clientes R$ 3.000,00.

26. Recebimento de duplicata no valor de R$ 100,00, em dinheiro.

27. Empréstimos concedidos a empresas coligadas R$ 300,00.

28. Recebimento de empréstimos concedidos aos sócios R$ 450,00.

29. Empréstimos tomados a longo prazo R$ 1.200,00.
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30. Empréstimos tomados a curto prazo R$ 143,00.

Despesas

31. Registro de salários de R$ 300,00, para pagamento posterior.

32. Registro de impostos do mês, no valor de 120,00, para recolhimento posterior.

33. Ocorrência de uma despesa de R$ 160,00 para pagamento futuro.

34. Empresa registrou a conta de luz do mês (R$ 80,00) para pagamento no mês seguinte.

35. Registro do aluguel do mês no valor de R$ 300,00 para pagamento posterior.

36. Pagamento do aluguel do mês no valor de 28,00.

37. Pagamento de despesas do mês no valor de R$ 7.000,00.
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38. Pagamento de juros do mês corrente no valor de R$ 400,00.

39. Pagamento de despesas com vendas R$ 1.320,00.

40. Pagamento antecipado de uma despesa de R$ 100,00.

Vendas de Mercadorias, Serviços

41. Vendas de mercadorias a vista R$ 15.000,00.

42. Vendas de mercadorias por R$ 10 mil, pagos a vista.

43. Venda de bens destinados a venda: oitenta unidades por R$ 19.00,00, a vista.

44. Vendas de mercadorias por R$ 18 mil, com entrada de R$ 8 mil e duplicatas.

45. Venda, a vista, de mercadorias por R$ 50.000,00, com lucro de 30% sobre as vendas.
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46. Firma prestou serviços a vista por R$ 800,00.

47. Registro de serviço realizado para recebimento a prazo, no valor de 52,00.

48. Prestação de serviços por R$ 400,00, recebendo, no ato, apenas 40%.

Pagando com desconto
49. Pagamento de duplicatas de R$ 70.000,00, obtendo desconto de 12%.

50. Empresa resolveu antecipar o pagamento de uma dívida de R$ 5.000,00, ainda não vencida, 
para aproveitar o desconto de 10% oferecido pelo fornecedor.

51. Pagamento de dívidas de R$ 6.000,00 com descontos de 15%, em cheque.

52. Pagamento de dívidas de R$ 1.000,00, com desconto de 10%.

53. Pagamento de títulos vencidos no valor de R$ 200,00, com desconto de 10%.
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54. Pagamento de duplicatas de R$ 100,00, com desconto de 10%.

55. Pagamento de dívidas em duplicatas de 500,00, com descontos de 10%.

56. Pagamento de um título de 650,00 com desconto de 10%.

Pagando com juros

57. Quitação de duplicatas no valor de R$ 1.100,00, com juros de 10% de seu valor.

58. Quitação, por via bancária, de uma duplicata no valor de R$ 600,00, com acréscimo de 10% 
relativos a juros.

59. Ao quitar uma dívida em duplicatas no valor de R$ 2.000,00, a empresa foi compelida a 
pagar multa e juros de mora de R$ 100,00.

60. Pagamento de uma dívida já vencida no valor de R$ 8.000,00, efetuado com juros 
moratórios de 11%.
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61. Pagamento de duplicatas de R$ 3 mil, com juros de R$ 600,00.

62. Pagamento de imposto atrasado no valor de R$ 500,00, com juros de 10%.

63. Pagamento de duplicatas de R$ 100,00, com juros de 15%.

64. Pagamento de um título de 450,00 com juros de 10%.

Recebendo com juros

65. A empresa recebeu uma duplicata no valor de R$ 30.000,00, com acréscimo de juros de 
10% por atraso no pagamento em relação ao vencimento original.

66. Recebimento de créditos no valor de R$ 16.000,00, com juros de 8%.

67. Recebimento de duplicatas de 2.000, com juros de R$ 400,00.

68. Recebimento de direitos de R$ 500,00, com juros de 10%.
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69. Recebimento de título no valor de R$ 400,00, com juros de 10%.

70. Recebimento de um título de 460,00, com juros de 10%.

71. Recebimento, em cheque, de duplicatas no valor de R$ 2.200,00, com incidência de juros à 
taxa de 10%.

Recebendo com desconto

72. Recebimento de títulos de R$ 120.000,00, concedendo desconto de 8%.

73. Recebimento de títulos de R$ 4.000,00, com descontos de 15%, em dinheiro.

74. Recebimento, em cheque do Banco S/A, de uma duplicata, no valor de R$ 500,00, com 
desconto de 5%.

75. Recebimento de um título de 360,00, com desconto de 10%.
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Desconto de Duplicatas; + Empréstimos

76. Desconto de duplicatas no valor de R$ 200,00, com encargos bancários de 10%.

77. Desconto no Banco do Brasil de R$ 600,00 em duplicatas de sua emissão, com encargos de 
10%.

78. Contrato de empréstimo no banco no valor de 1.200,00, com encargos de 10%.

79. Firma tomou R$ 1.000,00 emprestados no banco, com encargos de 10%.

Capital Social

80. Aumento do capital social em R$ 5.000,00 para integralização futura.

81. Aumento do capital social em R$ 4.000,00, com realização em dinheiro.

82. Firma recebeu capital social de R$ 1.100,00, em dinheiro.
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83. Integralização do capital social, sendo R$ 150,00 em dinheiro, R$ 1.200,00 em mercadorias 
e R$ 600,00 em móveis e utensílios para o escritório.

Diversos

84. Depósitos bancários R$ 900,00.

85. Recebimento de receitas do mês no valor de R$ 12.000,00.

86. Recebimento do aluguel do mês no valor de 38,00.

87. Contabilização de R$ 230,00 de juros vencidos mas não recebidos no exercício.

88. Empresa pagou a conta de luz vencida no mês passado, no valor de R$ 95,00.

89. Apropriação de uma despesa paga antecipadamente no valor de R$ 150,00.

90. Registro dos encargos de depreciação no valor de R$ 3.000,00.
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91. Registro de aluguel de R$ 120,00, pagando no ato apenas 40%.

92. Firma pagou 40% do aluguel de R$ 600,00, registrando o restante para pagamento no mês 
seguinte.

93. Distribuição de dividendos de R$ 1.000,00, para pagamento em 60 dias.

94. Vendas de móveis e utensílios usados: três unidades por R$ 1.500,00, a prazo.

95. Venda de ações de coligadas por R$ 6.000,00, recebendo em cheque.

96. Venda de máquinas por R$ 2.000,00, a prazo, com prejuízo de 20%.

97. Emissão das debêntures mediante recebimento dos recursos.

98. Reversão de reservas para contingências R$ 180,00.

99. Provisionamento para o imposto de renda no valor de R$ 1.200,00.



Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

www.acasadoconcurseiro.com.br 1341

100. venda a prazo, por R$ 80.000,00, com incidência de 10% de ICMS, de mercadorias 
compradas a prazo por R$ 60.000,00, com ICMS à alíquota de 15%

Resposta dos 100 fatos:

01) D-  fornecedores

 C- caixa-------------------4.200

Obs: Ao invés de ‘fornecedores’, podemos usar: ‘duplicatas a pagar’ ou ‘duplicatas aceitas’ 
(sinônimo de duplicatas a pagar). Podemos até mesmo utilizar ‘contas a pagar’ ou ‘títulos a 
pagar’, enfim, o importante é usar uma conta que represente uma dívida da empresa. Resumo 
da ópera: na de sofrimento com sinônimos de contas, ok?

02) D-  títulos a pagar

 C- caixa--------------------3.000

03) D-  títulos a pagar

 C- caixa--------------------1.200

04) D-  empréstimos

 C- banco c/ movimento--150

05) D-  empréstimos LP

 C- banco c/ movimento--900

06) D-  hipotecas a pagar LP

 C- banco c/ movimento—12.000

07) D- veículos

 C- caixa-------------------2.700

08) D-  móveis e utensílios

 C- contas a pagar------1.650

09) D- máquinas e equipamentos

 C- contas a pagar LP-----1.500



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1342

10) D- máquinas e equipamentos

 C- contas a pagar---------15.000

11) D- móveis e utensílios

 C- contas a pagar--------40.000

12) D- mercadorias

 C- caixa-------------------1.400

13) D- mercadorias

 C- fornecedores LP---8.000

14) D- mercadorias

 C- duplicatas a pagar---21.000

15) D-  mercadorias

 C- duplicatas aceitas----1.200

16) D- estoque de mercadorias

 C- duplicatas a pagar---4.800

Obs: Não confunda compra a curto prazo com compra à vista. Na compra à vista sai dinheiro 
do caixa; na compra a prazo, não há saída imediata de dinheiro, há, isso sim, aumento de uma 
obrigação que será paga em breve.

17) D- mercadorias---------15.000

 C- caixa---------------------5.000

 C- fornecedores---------10.000

18) D- mercadorias---------20.000

 C- caixa---------------------4.000

 C- duplicatas a pagar--16.000

19) D- mercadorias-----------2.200

 C- caixa------------------------440

 C- duplicatas aceitas----1.760

20) D- máquinas-------------5.000

 C- caixa--------------------1.000

 C- contas a pagar-------4.000
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21) D- móveis e utensílios----6.000

 C- duplicatas aceitas------2.000

 C- duplicatas aceitas LP--4.000

22) D- máquinas-------------1.000

 C- caixa----------------------400

 C- contas a pagar---------600

23) D- estoque de rações e alimentos----4.000

 C- caixa-------------------------------------------800

 C- notas promissórias emitidas-------3.200

24) D- mercadorias---------------120

 D- móveis e utensílios-----180

 C- caixa-------------------------100

 C- duplicatas aceitas-------200

25) D- caixa

 C- clientes--------3.000

26) D- caixa

 C- duplicatas a receber----100

27) D- empréstimos a coligadas

 C- caixa-------------------------300

28) D- caixa

 C- empréstimos a sócios-----450

29) D- bancos

 C- empréstimos LP----1.200

30) D- bancos c/ movimento

 C- empréstimos---------143

31) D- salários

 C- salários a pagar-----300

32) D- impostos

 C- impostos a pagar---120
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33) D- despesa

 C- despesa a pagar---160

34) D- despesa de luz

 C- luz a pagar----------80

35) D- despesa de aluguel

 C- aluguéis a pagar---300

36) D- aluguéis passivos

 C- caixa------------------28

37) D- despesas

 C- caixa-----------------7.000

38) D- juros passivos

 C- caixa--------------400

39) D- despesas com vendas

 C- caixa---------------1.320

40) D- despesa paga antecipadamente

 C- caixa---------------100

41) D- caixa

 C- vendas de mercadorias----15.000

42) D- caixa

 C- receita de vendas------10.000

43) D- caixa

 C- vendas----------------19.000

44) D- caixa----------------------8.000

 D- contas a receber----10.000

 C- vendas------------------18.000

45) D- caixa

 C- vendas-----------------50.000

 D- custo das mercadorias vendidas

 C- mercadorias----------35.000

       ou (fazendo um único lançamento)
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 D- caixa---------------------- 50.000

 D- cmv------------------------35.000

 C- vendas------------------- 50.000

 C- mercadoria------------  35.000

46) D- caixa

 C- receita de serviços---800

47) D- clientes

 C- receita de serviços---52

Obs: Ao invés de ‘clientes’, podemos usar: ‘duplicatas a receber’ ou ‘duplicatas emitidas’ 
(sinônimo de duplicatas a receber). Podemos até mesmo utilizar ‘contas a receber’ ou ‘títulos a 
receber’, enfim, o importante é usar uma conta que represente um valor a receber.

48) D- caixa----------------------160

 D- clientes-------------------240

 C- serviços prestados---400

49) D- duplicatas a pagar----70.000

 C- desconto obtido--------8.400

 C- caixa-----------------------61.600

50) D- fornecedores-------------5.000

 C- desconto obtido----------500

 C- caixa-------------------------4.500

51) D- duplicatas a pagar--------6.000

 C- desconto obtido-------------900

 C- bancos c/ movimento—-5.100

52) D- contas a pagar---------1.000

 C- desconto obtido---------100

 C- caixa--------------------------900

53) D- títulos a pagar----------200

 C- desconto obtido--------20

 C- caixa-----------------------180

54) D- duplicatas a pagar----100

 C- desconto obtido--------10
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 C- caixa-------------------------90

55) D- duplicatas aceitas-----500

 C- desconto obtido--------50

 C- caixa-----------------------450

56) D- duplicatas a pagar----650

 C- desconto obtido--------65

 C- caixa-----------------------585

57) D- duplicatas a pagar---1.100

 D- juros passivos----------110

 C- caixa----------------------1.210

58) D- duplicatas aceitas----600

 D- despesa de juros-------60

 C- banco----------------------660

59) D- duplicatas a pagar------------2.000

 D- desp de multa e juros---------100

 C- caixa-------------------------------2.100

60) D- contas a pagar-----------8.000

 D- juros passivos-------------880

 C- caixa-------------------------8.880

61) D- duplicatas a pagar---3.000

 D- juros passivos----------600

 C- caixa----------------------3.600

62) D- impostos a pagar---500

 D- juros passivos--------50

 C- caixa---------------------550

63) D- duplicatas a pagar---100

 D- juros passivos---------15

 C- caixa----------------------115
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64) D- títulos a pagar-------450

 D- despesa de juros----45

 C- caixa--------------------495

65) D- caixa-------------------------33.000

 C- duplicatas a receber---30.000

 C- juros ativos------------------3.000

66) D- caixa--------------------17.280

 C- contas a receber---16.000

 C- receita de juros-------1.280

67) D- caixa------------------------2.400

 C- duplicatas emitidas---2.000

 C- juros ativos-----------------400

68) D- caixa-----------------------550

 C- duplicatas a receber--500

 C- receita de juros-----------50

69) D- caixa-----------------------440

 C- duplicatas a receber--400

 C- receita de juros----------40

70) D- caixa-------------------506

 C- títulos a receber---460

 C- juros ativos------------46

71) D- caixa-------------------------2.420

 C- duplicatas a receber---2.200

 C- juros ativos-------------------220

72) D- caixa--------------------------------110.400

 D- descontos concedidos----------9.600

 C- títulos a receber-----------------120.000

73) D- caixa--------------------------------3.400

 D- descontos concedidos---------600

 C- títulos a receber-----------------4.000
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74) D- caixa--------------------------------475

 D- descontos concedidos--------25

 C- títulos a receber-----------------500

75) D- caixa--------------------------------324

 D- descontos concedidos--------36

 C- títulos a receber-----------------360

76) D- banco--------------------------180

 D-  juros a vencer----------------20

 C- duplicatas descontadas---200

 Você irá entender esse lançamento quando chegarmos no item ‘Desconto de Duplicatas’.

77) D- banco--------------------------540

 D-  juros a vencer----------------60

 C- duplicatas descontadas---600

78) D- banco---------------------------------------1.080

 D- encargos financ. a transcorrer-------120

 C- empréstimo-------------------------------1.200

79) D- banco------------------------------------------900

 D- encargos financ. a transcorrer-------100

 C- empréstimo-------------------------------1.000

80) D- capital a integralizar

 C- capital social--------------5.000

81) D- caixa

 C- capital social--------------4.000

82) D- caixa

 C- capital social------1.100

83) D- caixa--------------150

 D- mercadorias---1.200

 D- móveis-------------600

 C- capital------------1.950
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84) D- banco c/ movimento

 C- caixa------------------------900

85) D- caixa

 C- receita-----12.000

86) D- caixa

 C- aluguéis ativos-----38

87) D- juros a receber

 C- juros ativos--------230

88) D- luz a pagar

 C- caixa------------95

89) D- despesa

 C- despesa antecipada--150

90) D- depreciação

 C- depreciação acumulada—3.000

91) D- aluguéis passivos ---120

 C- caixa-----------------------48

 C- aluguéis a pagar-------72

92) D- despesa de aluguel----600

 C- caixa-------------------------240

 C- contas a pagar-----------360

93) D- lucros acumulados

 C- dividendos a pagar------1.000

94) D- contas a receber

 C- móveis----------------------1.500

95) D- caixa

 C- ações de coligadas------6.000

96) D- contas a receber-----2.000

 D- perda de capital---------400

 C- máquinas---------------2.400
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97) D- banco

 C- debêntures a resgatar

98) D- reserva para contingência

 C- lucros acumulados------------180

99) D- despesa com IR

 C- IR a pagar-----------------1.200

100) D- clientes

   C- vendas-------80.000

 D- CMV

 C- mercadorias-----51.000

 D- ICMS s/ Vendas

 C- ICMS a Recolher---8.000

Fórmulas e classificação dos 100 fatos:

01 a 16: 1ª fórmula; permutativo

17 a 23: 2ª fórmula, permutativo

24:          4ª fórmula; permutativo

25 a 30: 1ª fórmula; permutativo

31 a 39: 1ª fórmula; modificativo diminutivo

40:          1ª fórmula; permutativo

41 a 43: 1ª fórmula; modificativo aumentativo

44:          3ª fórmula; modificativo aumentativo

45:          4ª fórmula; misto aumentativo

                      (fazendo um único lançamento)

46 e 47: 1ª fórmula; modificativo aumentativo

48:          3ª fórmula; modificativo aumentativo 

49 a 56: 2ª fórmula; misto aumentativo

57 a 64: 3ª fórmula; misto diminutivo

65 a 71: 2ª fórmula; misto aumentativo

72 a 75: 3ª fórmula; misto diminutivo
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76 a 79: 3ª fórmula; permutativo

80:          1ª fórmula; permutativo

81 e 82: 1ª fórmula; modificativo aumentativo

83:          3ª fórmula; modificativo aumentativo

84:          1ª fórmula; permutativo

85 a 87: 1ª fórmula; modificativo aumentativo

88:          1ª fórmula; permutativo

89 e 90: 1ª fórmula; modificativo diminutivo

91 e 92: 2ª fórmula; modificativo diminutivo

93:          1ª fórmula; modificativo diminutivo

94 e 95: 1ª fórmula; permutativo

96:          3ª fórmula; misto diminutivo

97 e 98: 1ª fórmula; permutativo

99:          1ª fórmula; modificativo diminutivo

100:        4ª fórmula; misto aumentativo

                      (fazendo um único lançamento)
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Questões

PARTE INTRODUTÓRIA

1. (ESAF – IRB – 2004) O objeto da 
contabilidade está presente na única opção 
correta.

a) Ativo
b) Capital Social
c) Passivo
d) Patrimônio
e) Patrimônio Líquido

2. (ESAF – ATRFB) É função econômica da 
Contabilidade:

a) apurar lucro ou prejuízo
b) controlar o patrimônio
c) evitar erros ou fraudes
d) efetuar o registro dos fatos contábeis
e) verificar a autenticidade das operações

3. (ESAF – TCI – SEFAZ-PI – 2001) Estão excluí-
das do campo de aplicação da Contabilidade

a)  as reuniões de pessoas sem organização 
formal, ausência de finalidade explícita 
e inexistência de quaisquer recursos 
específicos.

b)  as sociedades não registradas ou que 
não possuam atos constitutivos formais.

c)  as entidades que explorem atividades 
ilícitas ou não estejam autorizadas a 
funcionar.

d)  as organizações estrangeiras que 
tenham sede no exterior.

e)  as pessoas jurídicas dispensadas pelo 
Fisco do cumprimento das obrigações 
relativas à escrituração.

4. (ESAF – ATRFB) 

“O patrimônio, que a contabilidade estuda 
e controla, registrando todas as ocorrências 
nele verificadas.”

“Estudar e controlar o patrimônio, para 
fornecer informações sobre sua composição 
e variações, bem como sobre o resultado 
econômico decorrente da gestão da riqueza 
patrimonial.”

As proposições indicam, respectivamente, 

a) a finalidade e o conceito da contabilida-
de

b) o campo de aplicação e o objeto da 
contabilidade

c) o campo de aplicação e o conceito da 
contabilidade

d) a finalidade e as técnicas contábeis da 
contabilidade

e) o objeto e a finalidade da contabilidade

5. (ESAF – FISCAL-RJ – 2010) Assinale abaixo a 
única opção que contém uma afirmativa fal-
sa.

a)  Enquanto a entidade econômico-
administrativa é o objeto da 
Contabilidade, o patrimônio é o seu 
campo de aplicação.

b)  A finalidade da Contabilidade é 
assegurar o controle do patrimônio 
administrado e fornecer informações 
sobre a composição e as variações 
patrimoniais, bem como sobre o 
resultado das atividades econômicas 
desenvolvidas pela entidade para 
alcançar seus fins.

c)  A Contabilidade pode ser conceituada 
como sendo “a ciência que estuda, 
registra, controla e interpreta os fatos 
ocorridos no patrimônio das entidades 
com fins lucrativos ou não”.
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d)  Pode-se dizer que o campo de 
aplicação da Contabilidade é a entidade 
econômico-administrativa, seja ou não 
de fins lucrativos.

e)  O objeto da Contabilidade é definido 
como o conjunto de bens, direitos e 
obrigações vinculado a uma entidade 
econômico-administrativa.

6. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) 
Para alcançar seus objetivos precípuos, 
a Contabilidade utiliza técnicas formais 
específicas. Assinale abaixo o grupo que 
discrimina essas técnicas.

a)  Registro contábil, Balanços e Auditoria.
b)  Escrituração, Demonstração, Auditoria 

e Análise de Balanços.
c)  Livros contábeis Diário e Razão, 

Inventários, Orçamentos e Balanços.
d) Escrituração, Lançamentos, Balancetes, 

Balanços, Inventários e Auditoria.
e)  Balanço Patrimonial, Demonstração de 

Resultado do Exercício, Demonstração 
de Lucros ou Prejuízos Acumulados e 
Demonstração de Origem e Aplicação 
de Recursos.

7. (ESAF – MDIC – 2012) Em relação ao patri-
mônio, objeto da contabilidade, é correto 
afirmar que:

a)  o ativo patrimonial é composto dos 
bens, direitos e obrigações de uma 
pessoa física ou jurídica.

b)  o patrimônio líquido pode ser entendido 
como sendo a diferença entre o valor 
do ativo e o valor do passivo de um 
patrimônio.

c)  se calcularmos os direitos reais e os 
direitos pessoais pertencentes a uma 
entidade, estaremos calculando o ativo 
patrimonial dessa entidade.

d)  o capital social de um empreendimento 
comercial é o montante de recursos 
aplicados em seu patrimônio.

e)  o montante dos bens e dos direitos 
de uma pessoa física ou jurídica tem o 
mesmo valor de seu passivo real.

ORIGENS E APLICAÇÕES

8. (ESAF – AUDITOR – RECIFE – 2003) Conside-
rando o Método das Partidas Dobradas, as-
sinale a única opção correta.

a)  Para cada fato contábil, teremos um 
registro indicando que, para cada 
débito, haverá um ou mais créditos 
de igual valor, ou ainda, para cada 
aplicação, haverá uma ou mais origens 
de igual valor.

b)  O Método garante o equilíbrio entre as 
receitas e as despesas, em respeito ao 
princípio da continuidade da Entidade, 
no tempo, considerando que o mais 
importante é que a empresa continue 
funcionando.

c)  Representa uma duplicidade de 
lançamentos, pois um valor contábil 
deve ser dividido por dois para localizar 
o valor correto. Esta é a razão de ser 
muito pouco utilizado.

d)  É um método de cálculo relacionado 
com as definições de Fatura e Duplicata, 
quando da emissão das notas fiscais 
pela venda de mercadorias, ou seja, 
emite-se a fatura e a duplicata será 
cobrada.

e)  Esse método só foi aplicado pelos 
mercadores de Veneza no século XIV. 
Atualmente ele só faz parte da história 
da evolução contábil, porque o método 
utilizado atualmente é o direto.

9. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ-MF – 2013) 
Considerando que a movimentação contábil 
sempre ocorre em forma de equação, para 
que as origens de recursos sejam iguais à 
sua aplicação, organize os seguintes ele-
mentos segundo os critérios de débito e cré-
dito.

Aumentos de ativo R$ 1.000,00

Aumentos de passivo R$ 1.200,00
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Bens existentes R$ 2.000,00

Consumos realizados R$ 700,00

Direitos a receber R$ 1.500,00

Ganhos e rendas 
obtidos R$ 950,00

Obrigações a pagar R$ 2.150,00

Reduções de ativo R$ 450,00

Reduções de passivo R$ 800,00

Situação Líquida 
anterior R$ 1.350,00

Considerando que todo o movimento 
contábil dessa entidade está expresso na 
relação acima, pode-se dizer que o item que 
a completará será:

a)  débito no valor de R$ 100,00.
b)  crédito no valor de R$ 100,00.
c)  débito no valor de R$ 50,00.
d)  crédito no valor de R$ 50,00.
e)  redução de caixa no valor de R$ 50,00.

10. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) Assi-
nale abaixo a assertiva verdadeira.

Na equação geral do sistema contábil 
também são considerados como origem de 
recursos:

a)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
despesas e as diminuições de passivo.

b)  os aumentos de patrimônio líquido, os 
aumentos de resultado e as diminuições 
de passivo.

c)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
patrimônio líquido e as diminuições de 
passivo.

d)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
resultado e as diminuições de passivo.

e)  os aumentos de passivo, os aumentos 
de patrimônio líquido e as diminuições 
de ativo.

11. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) Assi-
nale abaixo a assertiva verdadeira.

Na equação geral do sistema contábil, 
também são considerados como aplicação 
de recursos:

a)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
despesas e as diminuições de passivo.

b)  os aumentos de patrimônio líquido, os 
aumentos de resultado e as diminuições 
de passivo.

c)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
patrimônio líquido e as diminuições de 
passivo.

d)  os aumentos de ativo, os aumentos de 
resultado e as diminuições de passivo.

e)  os aumentos de passivo, os aumentos 
de patrimônio líquido e as diminuições 
de ativo.

FÓRMULAS DE LANÇAMENTOS

12. (ESAF – MDIC – 2012) O lançamento de ter-
ceira fórmula é chamado de lançamento 
composto porque é formado de:

a)  duas contas devedoras e duas contas 
credoras.

b)  duas contas devedoras e uma conta 
credora.

c)  uma conta devedora e duas ou mais 
contas credoras.

d)  duas ou mais contas devedoras e duas 
ou mais contas credoras.

e)  duas ou mais contas devedoras e uma 
conta credora.
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TIPOS DE FATOS CONTÁBEIS

13. (ESAF – TCI – SEFAZ-PI –  2001) O lançamento

D – Duplicatas a 
Pagar 120

D – Despesas de 
Juros 12

C – Bancos 126

C – Abatimentos 
Obtidos  6

corresponde a um fato:

a)  modificativo diminutivo.
b)  permutativo aumentativo.
c)  misto diminutivo.
d)  permutativo modificativo.
e)  misto modificativo.

14. (ESAF – ANALISTA –  MPU – 2004) O 
pagamento de uma letra de câmbio já 
vencida, com encargos de multas e de juros, 
constitui um:

a)  Fato Administrativo Permutativo.
b)  Fato Administrativo Modificativo dimi-

nutivo.
c)  Fato Administrativo Modificativo au-

mentativo.
d)  Fato Administrativo Composto diminuti-

vo.
e)  Fato Administrativo Composto aumen-

tativo.

15. (ESAF – CVM – 2010) A empresa Material 
de Construções Ltda. adquiriu 500 sacos de 
argamassa Votoram, de 20 kg cada um, ao 
custo unitário de R$1,00 o quilo, pagando 
15% de entrada e aceitando duplicatas pelo 
valor restante. A operação foi isenta de 
tributação.

Do material comprado, 10% serão para 
consumo posterior da própria empresa e o 
restante, para revender.

O registro contábil dessa transação é, 
tipicamente, um lançamento de quarta 
fórmula, e o fato a ser registrado é um Fato 
Administrativo:

a)  composto aumentativo.
b)  composto diminutivo.
c)  modificativo aumentativo.
d)  modificativo diminutivo.
e)  Permutativo.

16. (ESAF – IRB – 2006) Assinale a opção que 
contenha proposição incorreta.

a)  O patrimônio líquido representa o 
registro do valor que os proprietários de 
uma empresa, entidade ou atividade, 
têm aplicado no negócio.

b)  O passivo exigível representa todas as 
obrigações financeiras que a entidade 
tem para com terceiros. São as dívidas 
que a entidade contraiu.

c)  A compra de uma máquina, a prazo, 
mesmo com pagamento de entrada 
no ato da compra, representa um fato 
administrativo permutativo.

d)  Se um desembolso financeiro provocar 
um aumento no ativo ou uma redução 
no passivo exigível, não será uma 
despesa.

e)  A operação que provoque uma despesa, 
simultaneamente à quitação de uma 
dívida, deverá ser classificada como fato 
administrativo Modificativo.

17. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) Assinale 
a opção correta.

a)  A contabilização feita ao mesmo tempo 
a débito de duas contas e a crédito 
de apenas uma conta caracteriza um 
lançamento de terceira fórmula.

b)  O lançamento contábil efetuado a 
débito de uma conta de despesa 
aumentará o patrimônio líquido, pois 
a conta representa um consumo de 
riquezas.

c)  A contabilização feita ao mesmo tempo 
a débito de duas contas e a crédito de 
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apenas uma conta caracteriza o registro 
de um fato administrativo aumentativo.

d)  O lançamento contábil efetuado 
a crédito de uma conta de receita 
aumentará o patrimônio líquido, pois 
a conta representa uma redução de 
consumo.

e)  O lançamento contábil efetuado a 
crédito de uma conta de despesa 
reduzirá o patrimônio líquido, pois 
a conta representa um consumo de 
riquezas.

18. (ESAF – AFTE – SEFAZ-PI – 2001) Durante o 
mês de novembro, a empresa Cia. Indústria 
& Comércio realizou as seguintes operações:

01 compra de mesas por R$ 300,00, sendo 
40% para vender e 60% para usar, pagando 
R$ 100,00 e aceitando duplicatas.

02 pagamento de duplicatas de R$ 100,00, 
com desconto de 10%.

03 registro do aluguel do mês no valor de 
R$ 300,00 para pagamento posterior.

04 venda a vista de mercadorias por R$ 
300,00, com lucro de 20% sobre o valor de 
venda.

Cada uma destas operações foi contabilizada 
mediante um único lançamento.

Antes das operações a conta Caixa 
apresentava saldo devedor de R$ 160,00.

Baseados, exclusivamente, nas informações 
acima e, considerando que as aquisições 
não sofrem tributação, podemos afirmar 
que:

a)  o primeiro fato é administrativo 
permutativo e recebeu lançamento de 
quarta fórmula

b)  o segundo fato é administrativo 
modificativo e recebeu lançamento de 
terceira fórmula

c)  o terceiro fato é administrativo 
composto e recebeu lançamento de 
segunda fórmula

d)  a ocorrência dos quatro fatos aumentou 
o lucro do exercício em R$ 230,00

e)  o saldo da conta Caixa agora, após os 
quatro fatos, é de R$ 230,00

19. (ESAF – ATE – MS – 2001) O fato contábil 
decorrente da quitação ou liquidação de um 
crédito de curto prazo causa no patrimônio 
o seguinte efeito:

a)  diminuição do ativo disponível e do pas-
sivo circulante.

b)  aumento do ativo disponível e do passi-
vo circulante.

c)  diminuição e aumento no passivo circu-
lante simultaneamente.

d)  diminuição e aumento no ativo circulan-
te simultaneamente.

e)  não haverá alterações, pois o fato é per-
mutativo.

ESTADOS PATRIMONIAIS

20. (ESAF – AAA – SEFAZ-PI – 2001) Identifique 
a situação em que se caracteriza a existência 
de passivo a descoberto (sendo A = Ativo, PE 
= Passivo Exigível e PL = Patrimônio Líquido).

a)  A – PE = PL
b)  A + PL = PE
c)  A – PL = PE
d)  A = PE + PL
e)  A = PE

21. (ESAF – AFC – CGU – 2008) Em relação ao 
patrimônio de uma empresa e às diversas 
situações patrimoniais que pode assumir 
de acordo com a equação fundamental do 
patrimônio, indique a opção incorreta.

a)  A empresa tem passivo a descoberto 
quando o Ativo é igual ao Passivo menos 
a Situação Líquida.

b)  A Situação Líquida negativa acontece 
quando o total do Ativo é menor que o 
passivo exigível.

c)  Na constituição da empresa, o Ativo 
menos o Passivo Exigível é igual a zero.
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d)  A situação em que o Passivo mais o 
Ativo menos a Situação Líquida é igual a 
zero é impossível de acontecer.

e)  A Situação Líquida é positiva quando o 
Ativo é maior que o Passivo Exigível.

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DO 
PATRIMÔNIO: Noções de Balanço 
Patrimonial

22.  (ESAF – AAA – SEFAZ-PI – 2001) A situação 
patrimonial de uma empresa era a seguinte:

$ 50 (A) = $ 30 (PE) + $ 20 (PL),

correspondendo A a Ativo, PE a Passivo 
Exigível e PL a Patrimônio Líquido. Houve 
a liquidação de um empréstimo de $10, 
devido pela empresa, mediante pagamento 
de $ 15, em virtude de juros e outros 
encargos. A nova situação patrimonial da 
empresa está assim representada:

a)  $ 60 (A) = $ 40 (PE) + $ 20 (PL)
b)  $ 45 (A) = $ 30 (PE) + $ 15 (PL)
c)  $ 55 (A) = $ 30 (PE) + $ 25 (PL)
d)  $ 35 (A) = $ 20 (PE) + $ 15 (PL)
e)  $ 40 (A) = $ 15 (PE) + $ 25 (PL)

23. (ESAF – AFTE – SEFAZ-PI – 2001) No último 
dia do exercício social, a empresa Red Green 
Ltda. demonstrou um patrimônio com 
bens no valor de R$ 13.000,00, direitos no 
valor de R$ 7.000,00, dívidas no valor de 
R$ 9.000,00 e capital social no valor de R$ 
10.000,00, devidamente registrado na Junta 
Comercial.

Com base nessas informações pode-se 
afirmar que, do ponto de vista contábil, o 
patrimônio referido apresenta:

a)  Situação Líquida Nula ou Compensada
b)  Passivo a Descoberto no valor de R$ 

1.000,00
c)  Prejuízos Acumulados no valor de R$ 

1.000,00

d)  Patrimônio Líquido no valor de R$ 
1.000,00

e)  Patrimônio Líquido no valor de R$ 
11.000,00

24. (ESAF – ANALISTA – ANEEL – 2006) No início 
do ano, a empresa AmontUado S/A tinha 
patrimônio líquido de R$ 12.000,00. No fim 
do exercício, o balanço da mesma empresa 
apresentava passivo a descoberto no valor 
de R$ 11.000,00.

Examinando-se o que pode ter ocorrido 
no exercício social, que tanto alterou a 
equação do patrimônio, é certo dizer que, 
no período, houve:

a)  redução de ativo no valor de  
R$ 23.000,00.

b)  prejuízo líquido no valor de  
R$ 23.000,00.

c)  aumento de passivo no valor de  
R$ 23.000,00.

d)  aumento de passivo no valor de  
R$ 11.000,00.

e)  prejuízo líquido no valor de  
R$ 11.000,00.

25. (ESAF – AGENTE – SUSEP – 2006) A empresa 
A de Amélia S/A, possuindo dinheiro, 
máquinas e dívidas, respectivamente, 
na proporção de 30, 70 e 40 por cento do 
patrimônio total, ostenta um patrimônio 
líquido de R$ 48.000,00. Tecnicamente, isso 
significa que a empresa possui:

a)  Disponibilidades de R$ 24.000,00.
b)  Passivo a Descoberto de R$ 32.000,00.
c)  Passivo Exigível de R$ 40.000,00.
d)  Capital Próprio de  R$ 60.000,00.
e)  Ativo de R$ 100.000,00.

26. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) Assina-
le a opção correta.

a)  Na representação gráfica do patrimônio, 
devem constar os grupos Ativo 
Circulante, Ativo Permanente, Passivo 
Circulante e Patrimônio Líquido.
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b)  Capital Social é o mesmo que o capital 
aplicado pelos sócios na atividade 
empresarial.

c)  O capital próprio mais o capital de 
terceiros é o capital aplicado no 
patrimônio.

d)  O valor dos bens, dos direitos e das 
obrigações é o valor do patrimônio 
líquido da empresa.

e)  Dá-se o nome de patrimônio bruto ao 
valor dos ativos aplicados na atividade 
empresarial.

TEORIAS DAS CONTAS

27. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) A 
Teoria Materialista das Contas é aquela que 
classifica todos os títulos contábeis como 
sendo:

a)  Contas Materiais e Contas Imateriais.
b)  Contas Integrais e Contas Diferenciais.
c)  Contas Patrimoniais e Contas de 

Resultado.
d)  Contas de Agentes e Contas do 

Proprietário.
e)  Contas de Agentes Consignatários e  

Contas do Proprietário.

28. (ESAF – MDIC – 2012) A evolução do pensa-
mento científico em Contabilidade foi mar-
cada pela contribuição de diversos pensa-
dores que culminaram no desenvolvimento 
das chamadas Teorias das Contas, as quais 
subdividem as rubricas contábeis em gran-
des grupos.

A respeito desse assunto, podemos afirmar 
que:

a)  a teoria personalista subdivide as contas 
em Contas do Proprietário e Contas de 
Agentes Consignatários.

b)  a teoria materialista subdivide as 
contas em Contas Materiais e Contas de 
Resultado.

c)  a teoria patrimonialista subdivide as 
contas em Contas Patrimoniais e Contas 
Diferenciais.

d)  a teoria personalista subdivide as contas 
em Contas do Proprietário e Contas de 
Agentes Correspondentes.

e)  a teoria materialista subdivide as 
contas em Contas Integrais e Contas 
Diferenciais.

29. (ESAF – AFC – CGU – 2008) A Ciência Contá-
bil estabeleceu diversas teorias doutrinárias 
sobre as formas de classificar os componen-
tes do sistema contábil, que são denomina-
das “Teorias das Contas”. Sobre o assunto, 
indique a opção incorreta.

a)  A “Teoria Materialística” divide as 
contas em Integrais e de Resultado.

b)  Na “Teoria Personalística”, as contas dos 
agentes consignatários são as contas 
que representam os bens, no ativo.

c)  Segundo a “Teoria Personalística”, são 
exemplos de contas do proprietário as 
contas de receitas e de despesas.

d)  Na “Teoria Materialística”, as contas 
traduzem simples ingressos e saídas 
de valores, que evidenciam o ativo, 
sendo este representado pelos valores 
positivos, e o passivo representado 
pelos valores negativos.

e)  Na contabilidade atual, há o predomínio 
da “Teoria Patrimonialista”, que 
classifica o ativo e passivo como contas 
patrimoniais.

30. (ESAF – AFRFB – 2009) Exemplificamos, 
abaixo, os dados contábeis colhidos no fim 
do período de gestão de determinada enti-
dade econômico-administrativa:

dinheiro existente 200,00

máquinas 400,00

dívidas diversas 730,00

contas a receber 540,00

rendas obtidas 680,00
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empréstimos 
bancários 500,00

mobília 600,00

contas a pagar 700,00

consumo efetuado 240,00

automóveis 800,00

capital registrado 650,00

casa construída 480,00

Segundo a Teoria Personalística das Contas 
e com base nas informações contábeis 
acima, pode-se dizer que, neste patrimônio, 
está sob responsabilidade dos agentes 
consignatários o valor de:

a)  R$ 1.930,00
b)  R$ 3.130,00
c)  R$ 2.330,00
d)  R$ 3.020,00
e)  R$ 2.480,00

31. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) No 
Plano de Contas da Empresa Valpeças e 
Acessórios S/A constam diversos títulos con-
tábeis, dos quais extraímos os seguintes, em 
ordem alfabética:

01 – CAIXA

02 – CAPITAL SOCIAL

03 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

04 – DESPESAS DE ALUGUEL

05 – DUPLICATAS A PAGAR

06 – DUPLICATAS A RECEBER

07 – IMPOSTOS A RECOLHER

08 – LUCROS ACUMULADOS

09 – MERCADORIAS

10 – MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11 – RECEITAS DE JUROS

12 – RECEITAS DE VENDAS

13 – RESERVA LEGAL

14 – SALÁRIOS E ORDENADOS

15 – VEÍCULOS

Analisando-se as contas acima de confor-
midade com a classificação técnica indicada 
nas Teorias Personalista e Patrimonialista 
das Contas, respectivamente, pode-se dizer 
que a relação contém:

a)  06 Contas de Resultado e 09 Contas 
Patrimoniais.

b)  07 Contas Integrais e 08 Contas 
Diferenciais.

c)  07 Contas de Consignatários e 08 Contas 
do Proprietário.

d)  08 Contas do Proprietário e 05 Contas 
de Resultado.

e)  10 Contas Patrimoniais e 08 Contas do 
Proprietário.

32. (ESAF – AFC – STN – 2000) A consolidação 
do pensamento contábil pautou-se em 
diversos estudos e correntes doutrinárias, 
entre as quais se destaca uma teoria de 
cunho jurídico denominada “Personalismo” 
ou “Teoria Personalista das Contas”, que 
divide os componentes do sistema contábil 
em contas de agentes consignatários, contas 
de agentes correspondentes e contas do 
proprietário.

Assinale entre as opções abaixo aquela 
que, segundo a Teoria Personalista, contém 
apenas contas do proprietário.

a) Juros Ativos, Salários a Pagar, Capital 
Social, Lucros Acumulados, Ações de 
Coligadas.

b) Juros a Receber, Salários, Capital Social, 
Móveis e Utensílios, Imposto a Recolher.

c) Juros Passivos, Salários, Capital Social, 
Impostos, Reservas de Contingências.

d) Patentes, Capital Social, Juros a Pagar, 
Impostos, Reservas de Reavaliação.

e) Depreciação Acumulada, Impostos a 
Recolher, Juros a Receber, Cliente e 
Duplicatas a Pagar.
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LANÇAMENTOS

33. (ESAF – AFRFB – 2009) A quitação de títulos 
com incidência de juros ou outros encargos 
deve ser contabilizada em lançamentos de 
segunda ou de terceira fórmulas, conforme 
o caso, pois envolve, ao mesmo tempo, 
contas patrimoniais e de resultado.

Especificamente, o recebimento de 
duplicatas, com incidência de juros, deve ter 
o seguinte lançamento contábil:

a)  débito de duplicatas e de juros e crédito 
de caixa.

b)  débito de duplicatas e crédito de caixa e 
de juros.

c)  débito de caixa e crédito de duplicatas e 
de juros.

d)  débito de caixa e de duplicatas e crédito 
de juros.

e)  débito de juros e de caixa e crédito de 
duplicatas.

34. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) A Em-
presótima Ltda. prestou serviços pelo valor 
de R$ 8.000,00 e aceitou uma duplicata para 
30 dias. Na liquidação dessa letra, em mo-
eda corrente, ocorreu a incidência de juros 
de 12%, por isto também deverá ocorrer o 
seguinte registro contábil:

a)  Débito de Caixa – R$ 8.960,00
 Crédito de Duplicatas a Receber – R$ 

8.000,00
 e Crédito de Receitas -R$ 960,00

b) Débito de Duplicatas a Receber – R$ 8.000,00
   Débito de Despesas – R$ 960,00 
   e Crédito de Caixa – R$ 8.960,00

c)  Débito de Caixa – R$ 8.000,00 
Crédito de Duplicatas a Receber – R$ 
7.040,00

   e Crédito de Receitas – R$ 960,00

d)  Débito de Caixa – R$ 8.960,00
   Crédito de Duplicatas a Pagar – R$ 
8.000,00 
    e Crédito de Receitas – R$ 960,00

e)  Débito de Duplicatas a Pagar – R$ 8.000,00
   Débito de Despesas – R$ 960,00  
   e Crédito de Caixa – R$ 8.960,00

35. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) A firma 
Entreoutras Ltda. acertou o pagamento 
antecipado de uma conta de R$ 7.000,00, 
aceitando um desconto financeiro de 15%, o 
que provocou a necessidade de efetuar um 
registro contábil na forma seguinte:

a)  Débito de contas a Pagar – R$ 7.000,00 
Crédito de Caixa – R$ 5.950,00 
e Crédito de Receitas – R$ 1.050,00

b)  Débito de Caixa – R$ 5.950,00 
Débito de Receitas – R$ 1.050,00 
e Crédito de Contas a Pagar – R$ 
7.000,00

c)  Débito de Contas a Pagar – R$ 8.050,00 
Crédito de Caixa – R$ 7.000,00 
e Crédito de Receitas – R$ 1.050,00

d)  Débito de Caixa – R$ 7.000,00 
Crédito de Contas a Pagar – R$ 5.950,00 
e Crédito de Receitas – R$ 1.050,00

e)  Débito de contas a Pagar – R$ 7.000,00 
Crédito de Caixa – R$ 5.950,00 
e Crédito de Descontos Concedidos – 
R$ 1.050,00

36. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) O 
lançamento contábil que serve para 
registrar, no livro Diário, o pagamento 
de uma duplicata de R$ 15.000,00, com 
desconto de 10%, é o seguinte:

a) Duplicatas a pagar 
a Diversos 
A Caixa –   13.500,00 
A Descontos Obtidos    1.500,00  
    15.000,00

b) Diversos 
A Caixa 
Duplicatas a pagar 13.500,00 
Descontos Obtidos    1.500,00 
   15.000,00
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c) Caixa 
a Diversos 
a Duplicatas a Pagar 13.500,00 
a descontos obtidos   1.500,00 
   15.000,00

d) Duplicatas a Pagar 
a Caixa  15.000,00 
Caixa 
A Descontos Obtidos 1.500,00

e) Diversos 
a Caixa 
Duplicatas a Pagar    15.000,00 
Descontos Concedidos   1.500,00 
      16.500,00

 
37. (ESAF – CONTADOR – MP – 2006) A em-
presa Mercantil Etcétera S/A recebeu uma 
duplicata no valor de R$ 30.000,00, com 
acréscimo de juros de 10%, por atraso no 
pagamento em relação ao vencimento origi-
nal.

Remetidos os documentos para registro 
no Setor de Contabilidade, foi efetuado 
o lançamento no livro Diário na forma 
seguinte:

a)  Caixa 
a Duplicatas a Receber  30.000,00 
a Juros Ativos     3.000,00  
    33.000,00

b)  Caixa 
a Duplicatas a Receber  30.000,00 
a Juros a Receber     3.000,00  
    33.000,00

c)  Caixa 
a Duplicatas a Pagar   30.000,00 
a Receitas de Juros     3.000,00  
    33.000,00

d)  Caixa 
a Duplicatas a Receber  27.000,00 
a Juros Ativos     3.000,00  
    30.000,00

e)  Caixa 
a Duplicatas a Receber  27.000,00 
a Juros a Receber     3.000,00  
    30.000,00

38. (ESAF/IRB 2006) A empresa Almondegarst 
S/A resolveu antecipar o pagamento de 
uma dívida de R$ 5.000,00, ainda não 
vencida, para aproveitar o desconto de 10% 
oferecido pelo fornecedor. Ao contabilizar 
o pagamento efetuado, o Contador deverá 
realizar o seguinte lançamento:

a)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Fornecedores   5.000,00 
a Descontos Obtidos  500,00     
    5.500,00

b)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Fornecedores   5.000,00 
Descontos Obtidos      500,00      
    5.500,00

c)  Fornecedores 
a Diversos 
a Bancos conta Movimento  5.000,00 
a Descontos Obtidos      500,00      
    5.500,00

d)  Fornecedores 
a Diversos 
a Bancos conta Movimento 4.500,00 
a Descontos Obtidos      500,00      
    5.000,00

e)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Fornecedores  4.500,00 
a Descontos Obtidos      500,00      
    5.000,00

39. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) 
Assinale abaixo o lançamento contábil 
(com omissão de data e histórico, para fins 
de simplificação) que deverá ser utilizado 
para registrar no livro Diário a quitação de 
duplicatas no valor de R$ 1.100,00, com 
juros de 10% de seu valor.

a)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Duplicatas a Pagar   1.100,00 
Juros Ativos         110,00     
    1.210,00
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b)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Duplicatas a Receber   1.100,00 
Juros Ativos        110,00     
    1.210,00

c)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Pagar  1.100,00 
a Juros Ativos      110,00     
    1.210,00

d)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Receber  1.100,00 
a Juros Ativos      110,00   
    1.210,00

e)  Duplicatas a Receber 
a Diversos 
a Bancos conta Movimento 1.100,00 
a Juros Ativos      110,00     
    1.210,00

40. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) A 
empresa Comercial do Ponto Ltda., ao 
contabilizar a quitação, por via bancária, de 
uma duplicata no valor de R$ 600,00, com 
acréscimo de 10% relativos a juros, terá 
de efetuar o seguinte lançamento no livro 
Diário (omitindo-se data e históricos para 
simplificação):

a)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Duplicatas a Pagar   600,00 
Juros Passivos     60,00   
    660,00

b)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Duplicatas a Receber  600,00 
Juros Passivos     60,00   
    660,00

c)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Pagar  600,00 
a Juros Passivos     60,00   
    660,00

d)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Receber  600,00 
a Juros Passivos     60,00   
    660,00

e)  Duplicatas a Pagar 
a Diversos 
a Bancos conta Movimento  600,00 
a Juros Passivos     60,00   
    660,00

41. (ESAF – AFC – CGU – 2006) Assinale abaixo a 
afirmativa correta.

Em relação ao mecanismo de débito e 
crédito pode-se dizer que a Contabilidade 
determina que sejam:

a)  debitadas todas as entradas e credita-
das todas as saídas de valores contá-
beis.

b)  debitadas todas as aplicações de recur-
sos e creditadas todas as origens de re-
cursos.

c)  debitadas as entradas de ativo, as saí-
das de passivo e as ocorrências de des-
pesas e creditadas as entradas de passi-
vo, as saídas de ativo e as variações da 
situação líquida.

d)  debitadas as entradas de ativo, as saí-
das de passivo e os pagamentos de des-
pesas e creditadas as entradas de passi-
vo, as saídas de ativo e os recebimentos 
de receitas.

e)  debitados os pagamentos e perdas e 
creditados os recebimentos e ganhos.

42. (ESAF – ANALISTA – ANEEL – 2006) A 
empresa Abece Com. S/A efetuou um 
empréstimo bancário mediante o desconto 
de notas promissórias com vencimento para 
março do ano seguinte.

O valor do empréstimo foi R$ 120.000,00, 
com encargos de 18% ao ano. A data da 
contratação foi primeiro de novembro e a 
despesa foi rateada em proporção direta à 
duração do empréstimo.
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Com observância do princípio contábil da 
competência, na data da efetivação do 
aludido empréstimo a contabilidade deverá 
registrar a operação como segue:

a)  Débito de Bancos  
conta Movimento – 129.000,00 
crédito de Empréstimos  
Bancários – 120.000,00 
crédito de Juros a Vencer – 9.000,00.

b)  Débito de Bancos  
conta Movimento – 120.000,00 
crédito de Empréstimos  
Bancários – 111.000,00 
crédito de Juros a Pagar – 9.000,00.

c)  Débito de Bancos conta  
Movimento – 111.000,00 
débito de Juros Passivos – 9.000,00 
crédito de Empréstimos  
Bancários – 120.000,00.

d)  Débito de Bancos  
conta Movimento – 111.000,00 
débito de Juros a Vencer – 9.000,00 
crédito de Empréstimos  
Bancários – 120.000,00.

e)  Débito de Bancos  
conta Movimento – 111.000,00 
débito de Juros Passivos – 3.600,00 
débito de Juros a Vencer – 5.400,00 
crédito de Empréstimos  
Bancários – 120.000,00.

43. (ESAF – SEFA-PA – 2002) Assinale a opção 
correta.

a)  Todo acréscimo de valor em contas do 
Ativo corresponde, necessariamente, a 
um decréscimo de valor em contas do 
Passivo.

b)  Um decréscimo no valor de contas do 
Ativo corresponde, necessariamente, 
a um acréscimo de valor em contas do 
Passivo.

c)  Um acréscimo no valor de uma conta do 
Ativo corresponde, necessariamente, 
a um acréscimo de valor em conta do 
Passivo ou do Patrimônio  Líquido.

d)  A um decréscimo no valor total do Ativo 
corresponde, necessariamente, um 
acréscimo no valor de uma, ou mais, 
contas do Passivo ou    do Patrimônio 
Líquido.

e)  Um acréscimo no valor total do Ativo 
não corresponde, necessariamente, a 
um acréscimo no valor do Patrimônio 
Líquido.

FATOS CONTÁBEIS SEGUIDOS 
DE PERGUNTAS SOBRE O 
PATRIMÔNIO

44. (ESAF – AFC – CGU – 2004) Os seguintes 
fatos foram praticados pela empresa Alfa & 
Cia. Ltda.:

1.  pagamento de imposto atrasado no valor 
de R$ 500,00, com juros de 10%;

2.  recebimento de título no valor de  
R$ 400,00, com juros de 10%;

3.  pagamento de juros do mês corrente no 
valor de R$ 400,00;

4.  compra de móveis para venda, por R$ 
2.200,00, pagando uma entrada de 20% e o 
restante a prazo.

Após contabilizar as operações no livro 
Diário, poderemos dizer que, com elas:

a)  o passivo aumentou  R$ 1.760,00
b)  o ativo aumentou  R$ 850,00
c)  o ativo aumentou  R$ 2.640,00
d)  o passivo diminuiu  R$ 1.260,00
e)  o resultado do  

exercício diminuiu  R$ 390,00

45. (ESAF – CONTADOR – MP – 2006) A função 
das contas patrimoniais é representar os 
valores de cada elemento do patrimônio 
em determinada data. Seu funcionamento, 
entretanto, é processado em registros 
formais a débito ou a crédito, dependendo 
de sua natureza.
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Considerando-se que a empresa iniciou um 
período com R$ 35.000,00 em dinheiro, 
R$ 20.000,00 em mercadorias e um capital 
registrado de R$ 15.000,00, evidentemente 
a diferença aritmética da equação 
patrimonial será a representação das dívidas 
já assumidas.

Sabe-se também que essa empresa realizou 
os seguintes fenômenos:

1) venda, a prazo, de metade das 
mercadorias por R$17.000,00;

2) registro de salários de R$300,00, para 
pagamento posterior;

3) compra de mercadorias por R$15.000,00 
pagando um terço como entrada.

Após o registro contábil desses fatos, a 
empresa apresentará:

a)  ativo de   R$ 87.000,00.
b)  ativo de   R$ 65.000,00.
c)  passivo de  R$ 50.300,00.
d)  passivo de  R$ 40.000,00.
e)  patrimônio líquido de R$ 22.300,00.

46. (ESAF – AFRFB – 2002) A empresa Livre 
Comércio Ltda. realizou as seguintes 
operações ao longo do mês de setembro de 
2001:

I –  venda a vista de mercadorias por R$ 
300,00, com lucro de 20% sobre as vendas;

II – pagamento de duplicatas de R$ 100,00, 
com juros de 15%;

III – prestação de serviços por R$ 400,00, 
recebendo, no ato, apenas 40%; e

IV – pagamento de títulos vencidos no valor 
de R$ 200,00, com desconto de 10%.

Analisando as operações acima listadas 
podemos afirmar que, em decorrência 
delas,

a)  o ativo recebeu débitos de  R$ 460,00.
b)  o ativo aumentou em  R$ 165,00.
c)  o patrimônio líquido  

aumentou em   R$ 460,00.

d)  o passivo recebeu  
créditos de    R$ 300,00.

e)  o passivo diminuiu em  R$ 335,00.

47. (ESAF – AFRFB – 2001) José Henrique 
resolveu medir contabilmente um dia de 
sua vida começando do “nada” patrimonial.

De manhã cedo nada tinha. Vestiu o 
traje novo (calça, camisa, sapatos, etc.), 
comprado por   R$ 105,00, mas que sua mãe 
lhe deu de presente. Em seguida tomou R$ 
30,00 emprestados de seu pai, comprou o 
jornal por R$ 1,20, tomou o ônibus pagando 
R$ 1,80 de passagem. Chegando ao CONIC, 
comprou fiado, por R$ 50,00, várias caixas 
de bombons e chicletes e passou a vendê-
los no calçadão. No fim do dia, cansado, 
tomou uma refeição de R$ 12,00, mas só 
pagou R$ 10,00, conseguindo um desconto 
de R$ 2,00. Contou o dinheiro e viu que 
vendera metade dos bombons e chicletes 
por R$ 40,00.

Com base nessas informações, podemos ver 
que, no fim do dia, José Henrique possui um 
“capital próprio” no valor de:

a) R$ 120,00
b) R$ 189,00
c) R$ 2,00
d) R$ 187,00
e) R$ 107,00

48. (ESAF – AFRFB – 2009) Observando o pa-
trimônio da empresa Constituída S.A. e as 
transações realizadas, encontramos, em pri-
meiro lugar, os seguintes dados contabiliza-
dos:

 • Capital registrado na Junta Comercial  
R$ 40.000,00

 • Dinheiro guardado em espécie  
R$ 5.500,00

 • Um débito, em duplicatas, com a GM  
R$ 7.500,00

 • Um crédito, em duplicatas, com as lojas 
Sá R$ 10.500,00

 • Um Vectra GM do próprio uso  
R$ 35.000,00
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 • Lucros de períodos anteriores R$ 
3.500,00

Em seguida, constatamos o pagamento 
de R$ 3.000,00 da dívida existente, com 
descontos de 10%; e a contratação de 
empréstimo bancário de R$ 6.500,00, 
incidindo encargos de 4%, com a emissão de 
notas promissórias.

Classificando contabilmente os componen-
tes desse patrimônio e considerando as va-
riações provocadas pelas duas transações 
do exemplo, pode-se dizer que os saldos daí 
decorrentes, no fim do período, serão deve-
dores e credores de:

a)  R$ 51.000,00
b)  R$ 54.540,00
c)  R$ 60.460,00
d)  R$ 60.500,00
e)  R$ 61.060,00

49. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL – 2006) A 
empresa Atacados e Varejos Ltda., em 31 de 
dezembro de 2005, levantou os seguintes 
valores para seus elementos contábeis:

Dinheiro em caixa R$ 520.000,00

Estoques de bens  R$ 650.000,00

Móveis e Utensílios R$ 400.000,00

Dívidas com 
Fornecedores R$ 800.000,00

Capital registrado R$ 700.000,00

Salários não quitados R$ 180.000,00

Receitas auferidas no 
período R$ 270.000,00

 Despesas efetuadas 
no período  R$ 220.000,00

Prejuízos anteriores   R$ 160.000,00

Após a elaboração do balanço com tais 
elementos, pode-se verificar que a empresa 
tem patrimônio líquido no valor de:

a)  R$ 540.000,00
b)  R$ 590.000,00

c)  R$ 610.000,00
d)  R$ 750.000,00
e)  R$ 770.000,00

50. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL – 2006) A 
firma Inflorescências S/A, no encerramento 
do exercício em 31 de dezembro de 2005, 
apurou valores patrimoniais em bens de uso: 
R$ 1.200,00; bens de venda: R$ 2.100,00; 
bens de consumo: R$ 600,00; créditos: R$ 
1.100,00; débitos: R$ 2.300,00; além da 
situação líquida evidenciada contabilmente.

Sabendo-se que no referido exercício, a 
firma sofreu prejuízos de R$ 900,00, pode-
se dizer que o seu balanço patrimonial deve 
apresentar um ativo de: 

a) R$ 3.500,00
b)  R$ 4.100,00
c)  R$ 4.400,00
d)  R$ 5.000,00
e)  R$ 6.200,00

51. (ESAF – AFRFB – 2002.2) José Rodrigues 
Mendes, Maria Helena Souza e Pedro Paulo 
Frota, tempos atrás, criaram uma empresa 
para comerciar chinelos e roupas, na forma 
de Sociedade por Quotas de Responsabili-
dade Limitada, com capital inicial de 20 mil 
reais, dividido em quatro quotas iguais, sen-
do dois quartos para José Rodrigues, com-
pletamente integralizado. Hoje, a relevação 
patrimonial dessa empresa apresenta:

 • dinheiro no valor de R$ 2.000,00;
 • títulos a receber de Manuel Batista,  

R$ 4.000,00;
 • duplicatas aceitas pelo mercado local, 

R$ 6.000,00;
 • móveis de uso, no valor de R$ 5.000,00;
 • duplicatas emitidas pela Brastemp  

R$ 2.500,00;
 • empréstimos no Banco do Brasil,  

R$ 5.800,00;
 • adiantamentos feitos a empregados, no 

valor de R$ 200,00;
 • adiantamento feito a Pedro Paulo, no 

valor de R$ 1.800,00.
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Os bens para vender estão avaliados em R$ 
5.300,00; o aluguel da loja está atrasado em 
R$ 1.000,00; e o carro da firma foi comprado 
por R$ 8.100,00.

No último período a empresa conseguiu 
ganhar R$ 4.900,00, mas, para isto, realizou 
despesas de R$ 2.600,00.

Ao elaborar a estrutura gráfica patrimonial 
com os valores acima devidamente 
classificados, a empresa vai encontrar 
capital próprio no valor de:

a)  R$ 20.000,00
b)  R$ 21.300,00
c)  R$ 23.100,00
d)  R$ 22.300,00
e)  R$ 24.300,00

REGIMES DE ESCRITURAÇÃO

52.  (ESAF – AFTE-RN – 2005) A empresa Arma-
zéns Gerais alugou um de seus depósitos 
pelo prazo de 25 meses, ao valor mensal de 
R$ 800,00, recebendo o valor total na assi-
natura do contrato, em primeiro de novem-
bro de 2003.

A empresa contabilizou a transação segundo 
o princípio da competência de exercício. 
O procedimento resultou em acréscimo 
contábil do patrimônio no valor de:

a)  R$ 20.000,00 no Ativo Circulante.
b)  R$ 18.400,00 no Ativo Realizável a Lon-

go Prazo.
c)  R$ 11.200,00 no Ativo Circulante.
d)  R$ 10.400,00 no Ativo Realizável a Lon-

go Prazo.
e)  R$ 1.600,00 no Ativo Circulante.

53. (ESAF – ANEEL – 2004) A empresa Armazéns 
Gerais contratou o seguro de um de 
seus depósitos pelo prazo de dois anos, 
pagando o prêmio total de R$ 6.000,00 
no ato da assinatura, em primeiro de 
outubro de 2003. Nessa data a empresa 

contabilizou a transação observando o 
princípio da competência de exercício, por 
isto, em decorrência deste fato, o balanço 
patrimonial referente a 31.12.03, deverá 
demonstrar no Ativo Circulante o valor de:

a)  R$ 750,00
b)  R$ 3.000,00
c)  R$ 3.750,00
d)  R$ 5.250,00
e)  R$ 6.000,00

54. (ESAF – ATM-RN – 2001) A firma Previdente 
S/A, em 01/08/01, contratou um seguro 
anual para cobertura de incêndio avaliada 
em R$ 300.000,00, com vigência a partir 
da assinatura do contrato. O exercício 
social da Previdente é coincidente com o 
ano calendário. O prêmio cobrado pela 
seguradora é equivalente a 10% do valor 
da cobertura e foi pago em 31 de agosto 
de 2001. Em consonância com o princípio 
contábil da competência de exercícios, no 
balanço patrimonial de 31/12/01, a conta 
“Seguros a Vencer” constará com saldo 
atualizado de:

a) R$ 175.000,00
b) R$   30.000,00
c) R$   20.000,00
d) R$   17.500,00
e) R$   12.500,00

55. (ESAF – AFRFB – 1996) Em 01.10.19x1 a CIA. 
ALVORECER desconta uma nota promissória 
de $ 100.000, com vencimento previsto para 
31.01.19x2, e juros de   $ 8.000. 

Em 31.12.19x1, quando a empresa apresen-
tar seu Balanço Patrimonial, o efeito gerado 
pela operação retrocitada na apuração do 
resultado da empresa é: 

a)   Nulo, por se tratar de Resultados de 
Exercícios Futuros.

b) De apropriação de despesa financeira 
em $ 4.000.

c) De apropriação de despesa financeira 
em $ 8.000. 
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d) De apropriação de despesa financeira 
em $ 2.000.

e) De apropriação de despesa financeira 
em $ 6.000.

56. (ESAF/ATM FORTALEZA 1998) No final do 
exercício social encerrado em 31.12.97 
apuraram-se os seguintes elementos:

• Receitas de serviços prestados, recebi-
das durante o exercício – 420.000,00

• Receitas de serviços recebidas antecipa-
damente – 10.000,00

• Serviços prestados a faturar – 5.000,00

• Despesas administrativas incorridas e 
pagas durante o exercício – 60.000,00

• Custos dos serviços prestados – 
300.000,00

• Despesas financeiras, incorridas e pagas 
no exercício – 45.000,00

• Despesas financeiras pagas antecipada-
mente – 5.000,00

• Folha de pagamento do mês de de-
zembro a ser paga em janeiro de 1998 – 
15.000,00

O lucro líquido do exercício, considerando-
se as hipóteses de adoção dos regimes de 
competência e de caixa foi, respectivamente, 
de:

a) 5.000,00 e 20.000,00
b) 10.000,00 e 10.000,00
c) zero e 20.000,00
d) 10.000,00 e 25.000,00
e) 5.000,00 e 10.000,00

57. (ESAF – GEFAZ-MG – 2005) Em fevereiro de 
2005, a Contabilidade da Nossa Firma forne-
ceu as seguintes informações:

I – a conta de luz e energia utilizada em 
dezembro de 2004, no valor de R$ 200,00, 
foi paga em dezembro de 2004;

II – a conta de aluguel utilizado em janeiro 
de 2005, no valor de R$ 500,00, foi paga em 
dezembro de 2004;

III – a conta de água consumida em dezem-
bro de 2004, no valor de R$ 400,00, foi paga 
em janeiro de 2005;

IV – os juros referentes a janeiro de 2005, no 
valor de R$ 250,00, foram pagos em janeiro 
de 2005;

V – os juros referentes a dezembro de 2004, 
no valor de R$ 1.000,00, foram recebidos 
em janeiro de 2005;

VI – os aluguéis dos bens utilizados em 
janeiro de 2005, no valor de R$ 1.300,00, 
foram recebidos em dezembro de 2004;

VII – os serviços prestados em dezembro 
de 2004, no valor de R$ 1.700,00, foram 
recebidos em dezembro de 2004;

VIII – as comissões auferidas em janeiro de 
2005, no valor de R$ 750,00, foram recebi-
das em janeiro de 2005.

Com base nos fatos contábeis informados 
anteriormente, apure o resultado do 
exercício pelo regime de caixa e pelo regime 
de competência, respectivamente, para 
dezembro de 2004 e janeiro de 2005 e 
assinale a resposta certa.

a)  De acordo com o regime contábil de 
competência, no mês de janeiro de 
2005 houve lucro de R$ 1.100,00.

b)  De acordo com o regime contábil de 
caixa, no mês de janeiro de 2005 houve 
lucro de R$ 1.300,00.

c)  De acordo com o regime contábil de 
caixa, no mês de dezembro de 2004 
houve lucro de R$ 2.100,00.

d)  De acordo com o regime contábil de 
competência, no mês de dezembro de 
2004 houve lucro de R$ 2.300,00.

e)  Considerando a gestão completa, sem a 
fragmentação mês a mês, em qualquer 
dos dois regimes o lucro teria sido de R$ 
3.400,00.

58. (ESAF – ACOMEX – 1998) O Chefe pediu ao 
Contador uma conciliação dos resultados do 
mês de março para saber se a firma andava 
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com os pagamentos em dia. Na conciliação 
o Contador apurou que havia:

• juros de fevereiro, pagos em março, no 
valor de R$ 1.000,00; 

• aluguel de março ainda não pago, no 
valor de R$ 2.000,00; 

• conta relativa ao consumo de energia 
elétrica em março, paga no mesmo mês, no 
valor de R$ 3.000,00; 

• aluguel relativo ao mês de abril, já pago 
antecipadamente no mês de março, no valor 
de R$ 4.000,00; 

• juros ganhos no mês de março, mas ainda 
não recebidos, no valor de R$ 4.000,00; 

• receitas recebidas em março, por 
serviços que só serão realizados no mês de 
abril, no valor de R$ 3.000,00; 

• juros relativos ao mês de março, 
recebidos no próprio mês, no valor de R$ 
2.000,00; e 

• comissões ganhas em fevereiro mas 
recebidas apenas no mês de março, no valor 
de R$ 1.000,00. 

O Contador fez o trabalho e informou 
ao Chefe que, de acordo com o Princípio 
Contábil da Competência, o resultado 
apurado no mês de março foi:

a)  um prejuízo de R$ 2.000,00
b)  um prejuízo de R$ 1.000,00
c)  um resultado nulo ou igual a zero
d)  um lucro de R$ 1.000,00
e)  um lucro de R$ 2.000,00

59. (ESAF – CVM – 2010) Ao apurar o resultado 
no fim do período contábil, a empresa 
encontrou um lucro líquido, antes dos 
tributos sobre o lucro e das participações, 
no montante de R$ 1.520,00.

A planilha de custos trazida para compor 
o resultado do período continha juros 
relativos a dezembro de 2009, já pagos, no 
valor de R$ 125,00; juros relativos a janeiro 
de 2010, ainda não pagos, no valor de R$ 

180,00; juros relativos a dezembro de 2009, 
ainda não pagos, no valor de R$ 160,00; 
juros relativos a janeiro de 2010, já pagos, 
no valor de R$ 200,00. Referida planilha já 
havia sido contabilizada segundo o regime 
de caixa.

As demais contas estavam certas, com 
saldos já contabilizados, segundo o regime 
de competência.

A empresa, então, mandou promover o 
registro contábil das alterações necessárias 
para apresentar os eventos segundo o 
regime de competência, em obediência à 
regulamentação vigente.

Após os lançamentos cabíveis, o rédito do 
período passou a ser lucro de:

a)  R$ 1.180,00
b)  R$ 1.195,00
c)  R$ 1.360,00
d)  R$ 1.560,00
e)  R$ 1.235,00

60. (ESAF – AFCE – TCU – 1999) Registrada em 
25 de fevereiro de 1998, a "Firma Mento 
Ltda." funcionou normalmente até o fim 
do ano, contabilizando seus resultados 
sob a ótica do Regime Contábil de Caixa. 
Ao chegar a dezembro foi informada de 
que, para elaborar seus balanços, teria de 
observar o Regime Contábil da Competência 
de Exercícios, em obediência aos princípios 
contábeis e às determinações legais. O lucro 
do exercício de 1998 já estava contabilizado 
sob regime de caixa e computava os 
seguintes elementos:

• Salários correspondentes aos meses de 
fevereiro a dezembro: R$ 3.960,00, faltando 
pagar apenas o mês de dezembro, no valor 
de R$ 360,00; 

• Seguros correspondentes aos meses 
de fevereiro de 1998 a janeiro de 1999, 
totalmente pago, à razão de R$ 80,00 por 
mês; 

• Serviços prestados durante todo o 
período, à razão de R$ 450,00 ao mês, 
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inclusive fevereiro de 1998, faltando receber 
apenas o mês de dezembro/98; 

• Juros vencidos a favor da "Firma 
Mento", no valor de R$ 600,00, totalmente 
recebidos; 

• Impostos e  taxas  municipais  no  valor  
de R$ 400,00, já vencidos mas ainda não 
pagos; 

• Comissões recebidas em 1998 mas que 
se referem  ao  exercício de 1999, no valor 
de R$ 100,00.

Ao fazer as correções de lançamentos 
para ajustar o lucro líquido ao regime de 
competência, a empresa, naturalmente, 
provocou alterações no valor contábil do 
resultado antes contabilizado. 

Essas alterações significaram:

a) redução do lucro em  R$ 330,00.
b) redução do lucro em  R$ 640,00.
c) aumento do lucro em R$ 310,00.
d) aumento do lucro em R$ 370,00.
e) aumento do lucro em R$ 1.030,00.

61. (ESAF – SERPRO – 2001) Na nossa Mini Mi-
croempresa, apuramos que o aluguel de R$ 
180,00, vencido em janeiro/00, fora pago 
em dezembro/99; que em dezembro/99 
fo¬ram recebidos juros de R$ 150,00, que 
só ven¬ciam em janeiro/00; que os salários 
de dezem¬bro/99, no valor de R$ 200,00, só 
foram pagos em janeiro/00; e que, também 
em dezembro/99, foram prestados serviços 
no valor de R$ 310,00 para recebimento 
apenas no mês seguinte.

Estes fatos haviam sido contabilizados no 
exercício de 1999 segundo as regras do 
regime contábil de caixa. No entanto, a 
lei determina que, para fins de balanço, 
deve ser utilizado o regime contábil de 
competência, uma vez que se trata de um 
Princípio Fundamental de Contabilidade.

A modificação contábil do regime de 
caixa para o de competência, neste caso 
particular, vai provo¬car um dos seguintes 

efeitos na apuração final do resultado do 
exercício de 1999. Assinale a resposta certa.

a) O rédito terá decréscimo de R$ 30,00.
b) O rédito será um prejuízo de R$ 30,00.
c) O rédito terá acréscimo de R$ 80,00.
d) O rédito será um lucro de R$ 80,00.
e) O rédito será um lucro de R$ 110,00.

62. (ESAF – AFC – STN – 2002) O lucro líquido 
da Empresa Sete Ltda. foi de R$ 4.600,00, 
apurado em 30/04/01, tendo sido 
contabilizados os aluguéis pelo Regime 
Contábil de Caixa.

As remunerações de aluguel ocorreram 
obedecendo ao seguinte fluxo de 
vencimento e liquidação:

• R$ 1.500,00 de despesas vencidas e 
quitadas em abril;

• R$ 1.800,00 de despesas vencidas em 
abril e quitadas em maio;

• R$ 1.200,00 de despesas vencidas em 
maio e quitadas em abril;

• R$ 900,00 de receitas vencidas em maio 
e quitadas em abril;

• R$ 2.100,00 de receitas vencidas em 
abril e quitadas em maio;

• R$ 1.700,00 de receitas vencidas e 
quitadas em abril.

Obrigada, por força de Lei e de princípios 
contábeis, a registrar estes resultados 
pelo Regime de Competência, a empresa 
promoveu os lançamentos necessários.

Com isso, podemos dizer que o resultado 
líquido, em relação à apuração anterior, 
sofreu:

a)  redução de R$ 100,00
b)  aumento de R$ 200,00
c)  aumento de R$ 300,00
d)  aumento de R$ 500,00
e)  aumento de R$ 600,00

63. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) Na 
empresa Nutricional S/A, o resultado do 
exercício havia sido apurado acusando 
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um lucro de R$ 50.000,00, quando foram 
realizadas as verificações de saldos para 
efeito de ajustes de encerramento e 
elaboração do balanço patrimonial. Os 
resultados, contabilizados segundo o regime 
contábil de Caixa ao longo do período, 
evidenciaram a existência de:

• salários de dezembro, no valor de R$ 
15.000,00, ainda não quitados;

• juros de R$ 4.000,00 já vencidos no 
exercício, mas ainda não recebidos;

• aluguéis de R$ 6.300,00, referentes a 
janeiro de 2007, pagos em dezembro de 
2006;

• comissões de R$ 7.200,00, recebidas em 
dezembro de 2006, mas que se referem ao 
exercício seguinte.

Após a contabilização dos ajustes segundo 
o Princípio da Competência, o lucro do 
exercício passou a ser de:

a)  R$ 38.100,00
b)  R$ 32.700,00
c)  R$ 45.300,00
d)  R$ 39.900,00
e)  R$ 39.000,00

64. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) 
Ao atualizar a escrituração das contas de 
resultado, que estavam contabilizadas de 
acordo com o regime contábil de caixa, a 
empresa Horizontal S/A verificou que havia 
despesas pagas, mas não vencidas, no valor 
de R$ 4.000,00; receitas recebidas, mas não 
vencidas, no valor de R$ 3.800,00; despesas 
vencidas, mas não pagas, no valor de R$ 
2.500,00; e receitas vencidas, mas não 
recebidas, no valor de R$ 5.300,00.

Ao ajustar o resultado aos ditames do 
princípio contábil de competência, o lucro 
do exercício, certamente, será aumentado 
em

a)  R$ 2.600,00
b)  R$ 2.800,00
c)  R$ 3.000,00
d)  R$ 4.700,00

e)  A variação será nula: mais R$ 1.500,00, 
menos R$ 1.500,00.

65. (ESAF – SUSEP – 2006) A empresa Aborc Co-
mércio S/A contratou um seguro anual de 
R$ 6.000,00, em primeiro de junho de 2005, 
pagou a despesa com um cheque da Cai-
xa Econômica Federal e contabilizou o fato 
contábil, segundo o regime de caixa, como 
costuma fazer ao longo do exercício social. 
Em 31 de dezembro de 2005, para fins de 
elaboração do balanço, a empresa deve efe-
tuar os ajustes contábeis necessários, inclu-
sive, para observância do princípio contábil 
da competência. Para ajustar a despesa de 
seguros aqui exemplificada, a empresa de-
verá mandar providenciar o seguinte lança-
mento no livro Diário:

a)  Seguros a Vencer 
a Prêmios de Seguros  2.500,00

b)  Prêmios de Seguros 
a Seguros a Vencer   2.500,00

c)  Prêmios de Seguros 
a Seguros a Vencer   3.500,00

d)  Seguros a Vencer 
a Prêmios de Seguros  3.500,00

e)  Diversos 
a Bancos conta Movimento 
Prêmios de Seguros   3.500,00 
Seguros a Vencer               2.500,00    
           R$ 6.000,00

66. (ESAF – IRB – 2006) As despesas incorridas, 
mas não-pagas dentro do exercício, provo-
cam, para a empresa que contabiliza suas 
operações, pelo regime de caixa,

a)  um passivo maior que o real e um lucro 
maior que o real.

b)  um passivo menor que o real e um lucro 
maior que o real.

c)  um ativo maior que o real e um lucro 
maior que o real.

d)  um ativo maior que o real e um lucro 
menor que o real.
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e)  um ativo maior que o real e um passivo 
menor que o real.

67. (ESAF – ATE-MS – 2001) A Nossa empresa 
fecha o exercício social e faz balanços a cada 
31 de agosto. 

Em 31 de agosto de 2000, o balancete 
elaborado com vistas à realização de ajustes 
ao resultado do exercício apresentou a conta 
“Aluguéis Passivos a Vencer” com saldo 
remanescente de R$ 36.000,00, relativo 
ao contrato de aluguel do Depósito Geral 
celebrado no montante de R$ 135.000,00 
para o período de 01/10/98 a 31/03/01. 
A fim de atender ao Princípio Contábil da 
Competência dos Exercícios, o contador da 
empresa deverá fazer a seguinte partida de 
diário:

a)  Aluguéis Passivos
     a Aluguéis Passivos a Vencer – R$4.500,00
b)  Aluguéis Passivos a Vencer
     a Aluguéis Passivos – R$ 4.500,00
c)  Aluguéis Passivos
     a Aluguéis Passivos a Vencer – R$ 

22.500,00
d)  Aluguéis Passivos a Vencer
     a Aluguéis Passivos – R$ 22.500,00
e)  Aluguéis Passivos
     a Aluguéis Passivos a Vencer –  

R$ 31.500,00

68. (ESAF – ANALISTA – MPU – 2004) Existem 
certos ativos oriundos de gastos realizados 
no período corrente que beneficiam o exer-
cício seguinte ou subperíodos de tal exercí-
cio. É o caso do prêmio de seguro pago an-
tecipadamente, usualmente remunerando 
a seguradora por um ano de cobertura de 
seguro.

Em primeiro de julho de 2003 a nossa 
empresa pagou o contrato anual de seguros 
de R$ 42.000,00 para cobertura vigente do 
início de maio/03 ao final de abril do ano 
seguinte.

A empresa utiliza o princípio contábil da 
competência com atualização mensal e 
seu exercício social coincide com o ano-
calendário.

No exemplo ora citado, em 01/07/03, a Con-
tabilidade registrou o seguinte lançamento:

a)  Seguros a vencer
 a Caixa    42.000,00
b)  Diversos
 a Caixa
 Despesa de seguros   21.000,00
 Seguros a vencer   21.000,00   

    42.000,00
c)  Diversos
 a Caixa
 Despesa de seguros   28.000,00
 Seguros a vencer   14.000,00   

    42.000,00
d)  Diversos
 a Caixa
 Despesa de seguros   14.000,00
 Seguros a vencer   28.000,00   

    42.000,00
e)  Diversos
 a Caixa
 Despesa de seguros     7.000,00
 Seguros a vencer   35.000,00   

    42.000,00

ESCRITURAÇÃO

69. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) O lan-
çamento contábil é um registro formal, em 
livros apropriados, com formalidades extrín-
secas e intrínsecas, pois tem força probató-
ria em juízo ou fora dele. Por isto, as normas 
regulamentares especificam que o lança-
mento deve conter os seguintes elementos 
essenciais:

a)  data, devedor, credor, histórico e valor.



www.acasadoconcurseiro.com.br 1373

Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

b)  data, valor registrado a débito, valor 
registrado a crédito.

c)  data, conta e valor creditado, conta e 
valor debitado.

d)  conta, partida, histórico e valor a 
débito; e contrapartida, histórico e valor 
a crédito.

e)  conta devedora, conta credora e valor.

70. (ESAF – CONTADOR – MP 2006) Assinale a 
opção que contém a afirmativa incorreta.

a)  Além dos demais livros exigidos por 
lei, é indispensável o Diário, que pode 
ser substituído por fichas no caso de 
escrituração mecanizada ou eletrônica.

b) Admite-se a escrituração resumida do 
Diário, com totais que não excedam o 
período de sessenta dias.

c)  A adoção de fichas não dispensa o uso 
de livro apropriado para o lançamento 
do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico.

d)  O empresário e a sociedade empresária 
são obrigados a seguir um sistema 
de contabilidade, com escrituração 
uniforme, e a levantar anualmente o 
balanço patrimonial e o balanço de 
resultado econômico.

e)  Caixa é um livro facultativo no qual 
é registrado o movimento financeiro 
da empresa, sendo obrigatório para 
a pessoa jurídica que optar pela 
tributação do IR por meio de lucro 
presumido.

71. (ESAF – TCI-PI – 2001) No que diz respeito 
aos livros contábeis, é correto afirmar que: 

a)  é permitida a escrituração trimestral do 
Diário quando o movimento da empresa 
é enquadrado como pequeno.

b)  o “Razão” só é considerado obrigatório 
nos casos de inexistência ou dispensa 
do Diário.

c)  as demonstrações contábeis de 
encerramento do exercício, transcritas 
no Diário, devem ser assinadas pelo 
contador ou técnico de contabilidade 

e pelo titular ou representante da 
empresa.

d)  os documentos de origem interna 
servem apenas como referência ou 
memória de cálculo, mas não são 
suficientes para a comprovação dos 
lançamentos na escrituração contábil.

e)  quando o Fisco dispensa o cumprimento 
das obrigações acessórias, é facultado à 
empresa a manutenção da escrituração 
mercantil.

72. (ESAF – IRB – 2004) Assinale a opção incor-
reta, a respeito da execução da escrituração 
contábil, conforme determina a NBC T 2.

a)  em idioma e moeda corrente nacionais.
b)  em forma contábil.
c)  em ordem cronológica de dia, mês e 

ano.
d)  com ausência de espaços em branco, 

entrelinhas, borrões, rasuras.
e)  obrigatória a utilização de registros 

auxiliares.

73. (ESAF – AFC – STN – 2005) Assinale a opção 
que completa a afirmativa corretamente.

São erros de escrituração os seguintes:

a)  borrões, rasuras, estorno de 
lançamento, saltos de linhas, salto de 
páginas.

b)  erros de algarismos, troca de uma 
conta por outra, inversão de contas, 
omissão de lançamento, repetição de 
lançamento.

c)  erro de algarismo lançado a mais, 
lançamento retificativo, erro de 
algarismo lançado a menor, troca de 
uma conta por outra, inversão de 
contas.

d)  omissão de lançamento, repetição de 
lançamento, inversão de lançamento, 
troca de uma conta por outra, 
lançamento complementar.

e)  estorno de lançamento, borrões, 
rasuras, retificação de lançamento, 
saltos de linhas, ressalva por profissional 
habilitado.
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74. (ESAF – ATM  – FORTALEZA  – 2003) Com 
relação a lançamentos contábeis apresenta-
mos quatro afirmativas incorretas. Indique a 
opção correta.

a)  Na única forma de retificação de 
lançamento contábil, que é o estorno, o 
histórico do lançamento deverá precisar 
o motivo da retificação, a data e a 
localização do lançamento de origem.

b)  O estorno consiste em lançamento 
inverso àquele feito erroneamente, 
anulando-o totalmente.

c)  O lançamento de estorno promove a 
regularização de conta indevidamente 
debitada ou creditada, através da 
transposição do valor para a conta mais 
adequada.

d)  O lançamento de estorno é aquele que 
vem, posteriormente, complementando 
o histórico original, sem, contudo, 
aumentar ou reduzir o valor 
anteriormente registrado.

e)  O lançamento de estorno tem o objetivo 
de ratificar o lançamento original.

75. (ESAF – AAAT-PI – 2001) De acordo com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, no to-
cante à retificação de lançamentos, assinale 
a afirmativa correta.

a)  Lançamento de superveniência é 
o que registra, a posteriori, o fato 
indevidamente omitido à época 
oportuna.

b)  A redução de um valor anteriormente 
registrado é feita mediante lançamento 
de complementação.

c)  O cancelamento de um registro é feito 
mediante comunicação expressa, 
devidamente anotada no Diário.

d)  Lançamento de transferência é o 
que consiste na inversão do que foi 
erroneamente efetuado.

e)  Suplementação é o registro da diferença 
do que foi insuficientemente lançado na 
época devida.

76. (ESAF – IRB – 2004) Com relação a lança-
mentos, assinale a opção incorreta.

a)  Retificação de lançamento é o processo 
técnico de correção de um registro 
realizado com erro, na escrituração 
contábil das Entidades.

b)  O estorno consiste em lançamento 
inverso àquele feito erroneamente, 
anulando-o totalmente.

c)  Lançamento de transferência é aquele 
que promove a regularização de conta 
indevidamente debitada ou creditada, 
através da transposição do valor para a 
conta adequada.

d)  Lançamento de complementação é 
aquele que vem, posteriormente, 
complementar, aumentando ou 
reduzindo, o valor anteriormente 
registrado.

e)  O sistema contábil deve permitir 
a reorganização dos lançamentos 
realizados fora da época, colocando-os 
na sua época própria, ou seja, dia, mês e 
ano corretos.

77. (ESAF – AFRFB – 2009) A firma Comercial de 
Produtos Frutíferos Ltda., que encerra seu 
exercício social no último dia do ano civil, 
contabilizou por duas vezes o mesmo fato 
contábil em 31/10/2008, caracterizando 
o erro de escrituração conhecido como 
duplicidade de lançamento. Esse erro só foi 
constatado no exercício seguinte.

Os lançamentos foram feitos a débito de 
conta do resultado e a crédito de conta do 
passivo circulante. Em face dessa ocorrência, 
pode-se dizer que, no balanço patrimonial 
de 31/12/2008:

a)  a situação líquida da empresa foi 
superavaliada.

b)  o ativo circulante da empresa foi 
subavaliado.

c)  o passivo circulante da empresa 
apresentou uma redução indevida.

d)  o patrimônio líquido da empresa 
apresentou uma redução indevida.
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e)  a situação líquida da empresa não foi 
afetada.

78. (ESAF – AFTE-RN – 2005) Examinando o 
Diário Contábil de sua empresa, o contador 
deparou-se com o seguinte lançamento 
para registrar a alienação de uma máquina 
usada, pelo valor contábil atual, recebendo 
em cheque o valor obtido.

Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004

Bancos c/Movimento

a Máquinas e Equipamentos

Alienação de máquinas usadas, nesta data, 
pelo valor contábil, conforme cheque xxxs2 
do Banco BBSA .... 20.000,00

Não satisfeito com o que viu o Contador 
tomou providências para que referido 
lançamento fosse retificado mediante o 
seguinte registro:

a)  Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
 Caixa
 a Máquinas e Equipamentos
 ... histórico ........ 20.000,00
b)  Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
 Caixa
 a Bancos c/Movimento
 ... histórico ........ 20.000,00
c)  Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
 Máquinas e Equipamentos
 a Bancos c/Movimento
 ... histórico ........ 20.000,00
d)  Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
 Caixa
 a Diversos
 a Bancos c/Movimento
 ... histórico ....... 20.000,00
 a Máquinas e Equipamentos
 ... histórico ...... 20.000,00 40.000,00
e)  Brasília, DF, em 01 de outubro de 2004
 Diversos
 a Bancos c/Movimento
 Caixa
 ... histórico .... 20.000,00 
 Máquinas e Equipamentos
 ... histórico ....... 20.000,00 40.000,00

DESCONTO DE DUPLICATAS

79. (ESAF – ATE-MS – 2001) A empresa Caren-
te S/A recebeu aviso do Banco da Casa, co-
municando o recebimento de uma duplicata 
com ele descontada anteriormente.

O Contador, acertadamente, promoveu o 
seguinte lançamento:

a)  Bancos c/Movimento
     a Duplicatas a Receber
b)  Duplicatas a Receber
     a Bancos c/Movimento
c)  Títulos Descontados
     a Duplicatas a Receber
d)  Duplicatas a Receber
     a Títulos Descontados
e)  Títulos Descontados
    a Bancos c/Movimento

80. (ESAF- CVM – 2010) O Banco do Brasil 
emitiu aviso de débito comunicando à 
empresa Fermônio S/A a quitação de uma 
de suas duplicatas da Carteira de Desconto, 
no valor de R$ 2.000,00.

Ao receber tal aviso, a empresa tomadora 
do empréstimo contabilizou o evento, 
lançando:

a)  débito em Duplicatas Descontadas e 
crédito em Bancos conta Movimento.

b)  débito em Duplicatas a Receber e 
crédito em Duplicatas Descontadas.

c)  débito em Bancos conta Movimento e 
crédito em Duplicatas Descontadas.

d)  débito em Bancos conta Movimento e 
crédito em Duplicatas a Receber.

e)  débito em Duplicatas Descontadas e 
crédito em Duplicatas a Receber.
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81. (ESAF – AFRFB – 2002.2) Em 01.10.01 foram 
descontadas duplicatas em banco. Uma 
duplicata no valor de R$ 10.000,00, com 
vencimento para 10.11.01, não foi liquidada 
e o banco transferiu para cobrança simples, 
no dia do vencimento.

Em 01.12.01, após conseguir um abatimento 
de 30% no valor da duplicata, o cliente 
liquidou a dívida  junto ao banco, pagando, 
ainda, juros de R$ 70,00. O registro contábil 
da operação realizada no dia 01.12.01 foi 
assim feito pelo emitente da duplicata:

a)  Diversos 
a Diversos 
Abatimentos Concedidos 3.000,00 
Bancos c/ Movimento 7.070,00     
    10.070,00

 a Duplicatas a Receber 10.000,00 
a Juros Ativos                       70,00    
    10.070,00

b)  Diversos 
a Diversos 
Duplicatas Descontadas     10.000,00 
Juros Ativos             70,00 
    10.070,00

 a Bancos c/ Movimento         7.070,00 
a Abatimentos Concedidos   3.000,00    
    10.070,00

c)  Diversos 
a Diversos 
Bancos c/ Movimento 7.070,00 
Abatimentos Auferidos  3.000,00    
    10.070,00

 a Duplicatas Descontadas   10.000,00 
a Juros Ativos            70,00    
    10.070,00

d)  Duplicatas Descontadas 10.000,00   
    10.000,00 
a Diversos 
a Bancos c/ Movimento           7.000,00 
a Abatimentos Auferidos   3.000,00    
    10.000,00

e)  Diversos 
a Diversos 
Duplicatas a Receber          10.000,00 
Juros Ativos           70,00          
    10.070,00

 a Abatimentos Obtidos   3.000,00 
a Bancos c/ Movimento            7.070,00    
    10.070,00

82. (ESAF – IRB – 2006) A empresa Westímulo 
Ltda., credora de diversos títulos a receber, 
contratou um desconto bancário no valor 
de R$ 300.000,00 com encargos bancários 
de 6%, remetendo ao estabelecimento 
financeiro o respectivo bordereaux em 4 de 
setembro de 2005.

Na remessa do bordereaux, além do 
lançamento nas contas de compensação, a 
empresa fez o seguinte lançamento (assinale 
o registro correto):

a)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas Descontadas R$ 282.000,00 
a Encargos Bancários          R$ 18.000,00   
          R$ 300.000,00

b)  Bancos conta Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Receber     R$ 282.000,00 
a Encargos Bancários        R$ 18.000,00        
          R$ 300.000,00

c)  Diversos 
a Duplicatas Descontadas 
Bancos conta Movimento R$ 300.000,00 
Encargos Bancários        R$ 18.000,00     
          R$ 318.000,00

d)  Diversos 
a Duplicatas a Receber 
Bancos conta Movimento R$ 282.000,00 
Encargos Bancários          R$18.000,00     
          R$ 300.000,00

e)  Diversos 
a Duplicatas Descontadas 
Bancos conta Movimento R$ 282.000,00 
Encargos Bancários         R$ 18.000,00    
          R$ 300.000,00
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83. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL –  2006) A 
empresa S/A Cosmos & Cosméticos, osten-
ta em seu patrimônio as contas Bancos c/
Movimento com R$10.000,00, Obrigações 
Diversas com R$ 100.000,00, Duplicatas a 
Receber com R$100.000,00, Patrimônio Lí-
quido com R$ 100.000,00, e Outros Ativos 
com R$ 90.000,00.

Do grupo de duplicatas a receber, a empresa 
selecionou algumas de mesmo vencimento, 
no valor de R$50.000,00 e mandou para o 
banco em uma operação de desconto, com 
taxa de 10%.

Após contabilizar essa operação mas antes 
do vencimento das duplicatas e de seu 
respectivo recebimento, a empresa deverá 
apresentar o seu ativo com o valor de:

a)  R$ 145.000,00
b)  R$ 195.000,00
c)  R$ 200.000,00
d)  R$ 245.000,00
e)  R$ 250.000,00

84. (ESAF – AFRFB – 2001) A firma Duplititus 
opera com vendas a prazo alternando a 
cobrança em carteira e em bancos, mediante 
desconto de duplicatas. Em primeiro de 
abril mantinha as duplicatas de sua emissão 
nos 03, 05 e 08 em carteira de cobrança e as 
de nos 04, 06 e 07, descontadas no banco. 
Cada uma dessas letras tinha valor de face 
de R$ 60,00, exceto a no 07, cujo valor era 
R$ 70,00.

Durante o mês de abril ocorreram os 
seguintes fatos:

• vendas a prazo com emissão das 
duplicatas nos 09, 10 e 11 (3x50): R$ 150,00

• vendas a vista mediante notas fiscais: R$ 
200,00

• desconto bancário das duplicatas nos 09 
e 10; R$ 100,00

• recebimento em carteira das duplicatas 
nos 03 e 05; R$ 120,00

• devolução pelo banco da duplicata no 
04, sem cobrar; R$ 60,00

• recebimento pelo banco da duplicata no 
07. R$ 70,00

Com essas informações podemos concluir 
que, após a contabilização, o saldo final das 
contas Duplicatas a Receber e Duplicatas 
Descontadas será, respectivamente, de:

a) R$ 160,00 e R$ 330,00
b) R$ 330,00 e R$ 160,00
c) R$ 140,00 e R$ 160,00
d) R$ 200,00 e R$ 220,00
e) R$ 330,00 e R$ 220,00

85. (ESAF – AANALISTA – MPU – 2004) A firma 
comercial Alameda & Alamares, em primeiro 
de março, contratou na Caixa Econômica 
Federal o desconto de uma duplicata no 
valor de R$ 2.000,00.

Em 30 de março recebeu o aviso de 
recebimento desse título de crédito e 
efetuou os lançamentos contábeis cabíveis.

No dia seguinte, a empresa recebeu aviso 
bancário comunicando que houvera um 
lapso no aviso anterior: a duplicata não fora 
efetivamente quitada no vencimento, ainda 
estava em cobrança.

Para corrigir corretamente o lançamento, 
que se tornou indevido em razão do erro 
bancário, a firma deverá fazer o seguinte 
lançamento no livro Diário:

a)  Duplicatas a Receber 
a Duplicatas Descontadas     R$ 2.000,00

b)  Bancos c/Movimento 
a Duplicatas Descontadas     R$ 2.000,00

c)  Duplicatas a Receber 
a Bancos c/Movimento         R$ 2.000,00

d)  Duplicatas Descontadas 
a Duplicatas a Receber          R$ 2.000,00

e)  Duplicatas Descontadas 
a Bancos c/Movimento         R$ 2.000,00
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86. (ESAF – AFC – STN – 2013) Em 01/02/
x1 a Cia. Estrela efetua uma operação de 
Desconto de Duplicatas no total de R$ 
700.000,00 envolvendo os dados abaixo:

 

a)  débito em conta de resultado de R$ 
65.000,00 para atender ao princípio de 
competência de exercício.

b)  crédito de R$ 700.000,00 em conta de 
passivo em razão da essência econômica 
sob a forma jurídica.

c)  débito em conta de ativo relativo 
a juros a vencer no valor de R$ 
50.000,00 para atender à característica 
da representação fidedigna e da 
materialidade.

d)  débito em conta de passivo de 
R$ 50.000,00 em obediência à 
materialidade da informação 
qualitativa.

e)  crédito em conta de ativo de R$ 
700.000,00 atendendo ao aspecto 
qualitativo e tempestivo da informação 
contábil.

87. (ESAF – AFRFB – 2012) A empresa Redes-
conto S.A. trabalha com o desconto de du-
plicatas. Considerando que a operação de 
desconto foi realizada com duplicatas que 
tinham vencimento em 30, 60, 90 e 120 
dias, o valor dos juros descontados a serem 
reconhecidos no ato da operação devem ser 
contabilizados como

a)  conta redutora das duplicatas desconta-
das no Passivo.

b)  conta redutora das Receitas, no Resulta-
do.

c)  despesa antecipada, no Ativo Circulante.
d)  despesas financeiras no Resultado.
e)  conta redutora das duplicatas desconta-

das no Ativo.

Dados para a resolução das questões de nº 
88 a 90

A Cia. XYZ, em 01/03/2012, apresenta ao 
Banco Valioso o fluxo de duplicatas a seguir:

Na ocasião, contrata uma operação de des-
conto a uma taxa mensal de 8% ao mês (ju-
ros simples) além de taxas administrativas 
de R$ 5.000 cobradas pela instituição finan-
ciadora. 

88. (ESAF – AFRFB – 2014) De acordo com os 
dados fornecidos, pode-se afirmar que o 
registro inicial da operação gera: 

a)  um aumento total de R$ 3.400.000 nos 
passivos circulantes. 

b)  uma diminuição total na situação líquida 
de R$ 600.000. 

c)  um aumento de R$ 3.995.000 total nos 
ativos circulantes. 

d)  uma diminuição total de passivo 
circulante de R$ 320.000. 

e)  um aumento total de despesas 
financeiras de R$ 120.000.

89. (ESAF – AFRFB – 2014) Em 16/04/2012 o 
Banco Valioso comunica à Cia. XYZ que a 
duplicata (D1) não foi quitada pelo cliente. 
No aviso de cobrança bancária, enviado 
para a empresa, o banco informa que lançou 
na conta corrente da empresa R$1.505.500, 
relativos ao valor do título em atraso e a 
juros adicionais e comissão de permanência 
no valor de R$5.500. Nesse caso, a empresa 
deve registrar em sua contabilidade: 
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a)  

Contas Débito Crédito

Duplicatas/
descontadas 1.500.000

Contas a 
Receber 5.500

a Bancos C/ 
Movimento 1.505.500

b) 

Contas Débito Crédito

Duplicatas /
descontadas 1.505.500

a Bancos C/ 
Movimento 1.505.500

c)  

Contas Débito Crédito

Duplicatas a 
Receber 1.505.500

a Bancos C/ 
Movimento 1.505.500 

d) 

Contas Débito Crédito

Duplicatas a 
Receber 1.500.000

Despesas 
Bancárias  5.500 

a Bancos C/ 
Movimento 1.505.500

e)  

Contas Débito Crédito

Contas a 
Receber 1.505.500

a Duplicatas 
Descontadas 1.505.500

90. (ESAF – AFRFB – 2014) De acordo com as 
normas contábeis atualizadas, os juros 
cobrados sobre a operação de desconto 
devem ser: 

a)  lançados como despesa financeira 
após o recebimento do último título 
descontado. 

b)  contabilizados pelo montante total dos 
juros descontados como despesas no 
momento inicial da operação. 

c)  registrados como despesas financeiras 
no momento da quitação de cada um 
dos títulos descontados. 

d)  registrados como despesa financeira em 
três parcelas iguais através de rateio do 
total por 90 dias. 

e)  transferidos para o resultado como 
despesa financeira de acordo com o 
regime de competência.

FOLHA DE PAGAMENTO

91.  (ESAF – AFRFB – 2014) Da folha de 
pagamento da Cia. Pagadora foram extraídos 
os dados abaixo:

Tomando como base apenas os dados 
fornecidos, pode-se afirmar que o total a ser 
apropriado como Despesas de Período é: 

a)  R$ 476.000
b)  R$ 472.000
c)  R$ 436.600
d)  R$ 400.000
e)  R$ 394.600

92. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) Uma 
das despesas mais usuais em qualquer 
entidade é a despesa com pessoal. Tomemos 
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como exemplo uma atividade realizada por 
apenas um empregado contratado, o qual 
tenha demandado gastos mensais com a 
seguinte composição:

 • salário mensal do empregado R$ 
1.000,00

 • adiantamento salarial R$ 250,00
 • previdência social, parte patronal 21%
 • previdência social, parte do segurado 

11%
 • Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço 8%
Considerando que tenha sido este o fato 
ocorrido, podemos dizer que essa empresa 
deverá contabilizar uma despesa no valor 
de:

a)  R$ 1.400,00
b)  R$ 1.320,00
c)  R$ 1.290,00
d)  R$ 1.210,00
e)  R$ 1.150,00

Enunciado para resolução das questões 93 
e 94.

Dos registros do Departamento de Pessoal 
da Cia. Bom Patrão, foram selecionados os 
seguintes dados:

Tomando-se como base apenas os dados 
anteriores,pode-se afirmar que:

93. (ESAF – AFC – STN – 2013) O total das 
despesas de pessoal somam:

a)  R$ 258.500,00
b)  R$ 258.000,00
c)  R$ 256.500,00
d)  R$ 256.000,00
e)  R$ 250.500,00

94. (ESAF – AFC – STN – 2013) O valor total ins-
crito em salários a pagar é:

a)  R$ 250.000,00
b)  R$ 240.000,00
c)  R$ 206.000,00
d)  R$ 189.000,00
e)  R$ 187.000,00

PROVISÕES

95. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL – 2006) Assi-
nale abaixo a assertiva incorreta.

a)  Todas as provisões decorrem da redução 
contábil do resultado do exercício.

b)  As contas de reservas não são 
contabilizadas em contrapartida ao 
resultado do exercício.

c)  As provisões tanto podem representar 
reduções de ativo como acréscimos de 
exigibilidades, cujos valores não são 
ainda totalmente definidos.

d)  As contas de reservas e de provisões são 
títulos contábeis que têm saldo credor.

e)  Tanto as contas de provisões como 
as contas de reservas representam 
redução do resultado do exercício.

96. (ESAF – GEFAZ-MG – 2005) Assinale a opção 
que completa a frase corretamente.

Ao contabilizar a constituição de uma 
provisão, o setor de Contabilidade da 
empresa deverá
a)  debitar a conta de provisão, qualquer 

que seja o seu motivo ou finalidade.
b)  creditar a conta de provisão, qualquer 

que seja o seu motivo ou finalidade.
c)  debitar a conta de provisão, se a sua 

constituição representar uma dívida ou 
obrigação de pagar.

d)  creditar a conta de provisão, somente 
se a sua constituição representar uma 
redução de ativo.

e)  debitar a conta de provisão, se a sua 
constituição representar uma despesa.
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97. (ESAF – AFC – STN – 2013) São condições 
para o reconhecimento de provisões,

a)  a existência de uma obrigação presente, 
legal ou não formalizada, consequente 
de um evento passado, ter uma provável 
necessidade de saída de recursos que 
incorporem benefícios econômicos para 
liquidar a obrigação e que permita ser 
efetuada uma estimativa suficiente de 
segurança do valor da obrigação.

b)  identificação de uma obrigação passada 
como consequência de um evento 
financeiro, representando uma provável 
exigência de saída de fluxo de caixa, 
que poderá impactar em eventos 
futuros mesmo que a probabilidade 
para a definição efetiva de valor não 
seja formada por uma base de cálculo 
determinada por um critério definido e 
aceito de forma corrente.

c)  verificação da probabilidade ainda 
que remota da identificação de uma 
obrigação futura consequente de 
um evento presente, que exista uma 
provável necessidade de saída de 
recursos que incorporem benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação 
e que possa ser feita uma estimativa 
confiável do valor da obrigação.

d)  ocorrência de um evento presente com 
possibilidade remota de que a entidade 
venha a incorrer em saídas de recursos 
financeiros no futuro, sem a existência 
de uma obrigatoriedade legal mesmo 
que não seja efetuada em uma base 
confiável para definição de valor.

e)  perspectiva de um evento presente 
resultar em obrigação, mesmo que seja 
baseado em eventos remotos, e ainda 
que a possibilidade de estimativa do 
valor venha a ser efetuada em bases 
sufi cientemente seguras para atender à 
competência de exercício.

98. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) Quando 
a entidade observar que um item tratado 

como passivo contingente indicar uma 
provável saída de recursos com benefícios 
econômicos ou potencial de serviços, ela 
deve:

a)  baixar o passivo contingente e constituir 
provisão no exercício seguinte.

b)  liquidar o passivo contingente e 
constituir provisão no mesmo exercício.

c)  dar ciência do ocorrido nas notas 
explicativas ao balanço da entidade.

d)  constitui provisão no exercício em que 
houver a probabilidade da saída de 
recursos.

e)  constituir uma provisão no exercício 
contábil em que for observada a 
probabilidade.

99. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) Em 
2012 a Empresadenada S.A. tinha créditos 
a receber no valor de R$ 150.000,00 
e mandou provisionar 3% deles para 
prevenir possíveis perdas na sua liquidação 
que, àquele momento, já era duvidosa. 
Entretanto, durante o exercício de 2013, só 
foram confi rmadas perdas de 2% daqueles 
créditos.

Em 31 de dezembro de 2013, a empresa 
possuía créditos a receber no montante de 
120% do valor anterior e mandou fazer a 
provisão para perdas prováveis em 2014 à 
mesma taxa de 3%.

Mesmo reconhecendo eventual reversão ou 
complementação, o saldo da provisão para 
perdas, no balanço de 2013, deverá ser de:

a)  R$ 2.400,00
b)  R$ 3.600,00
c)  R$ 3.900,00
d)  R$ 4.500,00
e)  R$ 5.400,00

100. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) A 
companhia empresária Hélvia & Pélvia Li-
mitada costuma precaver-se de prejuízos 
no recebimento de seus créditos, provi-
sionando as perdas prováveis. Em 2012, 
com créditos a receber no montante de 
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R$ 400.000,00, ela mandou fazer provisão 
de R$ 12.000,00, mas, durante o exercício, 
contabilizou perdas de apenas R$ 7.000,00. 
Agora, no fim do exercício de 2013, a em-
presa pretende fazer provisão nos mesmos 
moldes anteriores. Por isto, como tem no 
balanço R$ 300.000,00 a receber, vai conta-
bilizar em 2013 uma despesa com devedo-
res duvidosos no valor de:

a)  R$ 12.000,00
b)  R$ 9.000,00
c)  R$ 7.000,00
d)  R$ 5.250,00
e)  R$ 4.000,00

101. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF – 
2013) A firma Pipiripaco S/A, prevendo 
prováveis perdas no recebimento de seus 
créditos que, no balanço de 2011, eram de 
R$ 85.000,00, mandou fazer provisão de 
3% desse valor, mas, durante o exercício 
seguinte, contabilizou perdas de apenas 
R$ 1.300,00. Em dezembro de 2012, pre-
tendendo fazer provisão nos mesmos mol-
des anteriores, para proteger o valor de R$ 
100.000,00 que tem a receber, vai contabili-
zar uma despesa com devedores duvidosos 
no valor de:

a)  R$ 3.000,00
b)  R$ 2.550,00
c)  R$ 1.750,00
d)  R$ 1.300,00
e)  R$ 1.250,00

102. (ESAF – MDIC – 2012) A empresa “X”, em 
31 de dezembro, tem créditos normais, sem 
garantias específicas de recebimento, no 
montante de R$ 60.000,00. Deve, portanto, 
constituir uma provisão para risco de crédi-
to.

No seu livro Razão há um saldo remanescen-
te da Provisão para Devedores Duvidosos no 
valor de R$ 1.000,00.

A nova provisão deverá ser contabilizada à 
razão de 3% dos créditos sob risco, o que, 

neste balanço, fará a empresa suportar uma 
despesa no valor de:

a)  R$ 770,00
b)  R$ 800,00
c)  R$ 1.770,00
d)  R$ 1.800,00
e)  R$ 2.800,00

103. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) 
Com base na experiência de perdas 
efetivas no recebimento de seus créditos, 
a Microempresa Satélite S/A, constituiu no 
exercício de 2005 uma provisão no valor 
de R$ 2.700,00. No exercício de 2006, a 
empresa deu baixa em créditos no valor de 
R$ 1.860,00 e chegou ao fim do exercício 
com valores a receber no montante de R$ 
120.000,00. Considerando-se a necessidade 
da constituição de nova provisão à base de 
3% dos créditos existentes, mesmo levando 
em conta o saldo não utilizado da provisão 
anterior, pode-se dizer que os referidos 
créditos devem ir a balanço, deduzidos de 
provisão no valor de:

a)  R$ 4.440,00
b)  R$ 2.760,00
c)  R$ 3.600,00
d)  R$ 900,00
e)  R$ 1.740,00

104. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) A 
empresa Mercearia Merck S/A, baseada em 
sua experiência de perdas no recebimento 
de clientes, no exercício de 2005, constituiu 
uma provisão para perdas no valor de R$ 
1.350,00. No exercício de 2006, a empresa 
deu baixa em créditos no valor de R$ 930,00 
e chegou ao fim do exercício com valores a 
receber no montante de R$ 60.000,00.

Considerando-se a necessidade da consti-
tuição de nova provisão à base de 3% dos 
créditos que vão a balanço, pode-se dizer 
que, com a adoção dessa medida, o lucro da 
empresa será reduzido em:

a)  R$ 2.310,00
b)  R$ 1.800,00
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c)  R$ 1.380,00
d)  R$ 870,00
e)  R$ 450,00

105. (ESAF – AFRE-MG – 2005) A empresa 
ACD Ltda., em 31/12/x4 tinha valores a 
receber com saldo no valor de R$ 27.000,00 
e mandou fazer provisão para créditos de 
liquidação duvidosa no valor de R$ 810,00. 
Durante o exercício de x5 a empresa recebeu 
e deu quitação a 60% desses créditos e 
mandou dar baixa, por não recebimento, 
nos outros 40%. Ao findar o ano com novos 
saldos no valor de R$ 42.000,00, a empresa 
adotou procedimento igual ao anterior, 
mandando provisionar seus créditos para 
fins de balanço.

Com base nessas informações, podemos 
dizer que a contabilização da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, 
referente ao exercício de 2005, provocará 
na Demonstração do Resultado do Exercício 
uma redução do lucro final no valor de:

a)  R$ 774,00
b)  R$1.746,00
c)  R$ 450,00
d)  R$1.260,00
e)  R$ 936,00

106. (ESAF – CVM – 2010) A empresa Modis-
tas da Moda S/A, tem um histórico de per-
das no recebimento de seus créditos, por 
isto, não costuma negligenciar a utilização 
de provisão para riscos de crédito.

Sob esse aspecto, verificamos que do 
balanço patrimonial de 2008 constou a 
conta Provisão para Devedores Duvidosos 
com saldo de R$ 2.300,00.

Ao longo do exercício de 2009 foram 
comprovadas perdas efetivas no 
recebimento de créditos, no valor de R$ 
1.100,00, e a estimativa de perdas que se 
faz para 2010, monta a R$ 1.800,00.

Com base nessas informações, pode-
se dizer que a empresa deverá lançar na 
Demonstração do Resultado do Exercício, 

relativa a 2009, uma despesa provisionada 
para risco de crédito no montante de:

a)  R$ 3.000,00
b)  R$ 2.900,00
c)  R$ 1.800,00
d)  R$ 1.100,00
e)  R$   600,00

107. (ESAF – ANALISTA – SUSEP – 2006) A 
empresa Comércio Limitado, tendo crédi-
tos a receber no valor de R$ 32.000,00, em 
31.12.05, e com experiência de perda efeti-
va no recebimento de itens dessa espécie, 
comprovada em 4% nos últimos três exercí-
cios sociais, precisa mandar constituir uma 
provisão para devedores duvidosos, antes 
de elaborar o seu balanço anual.

Considerando que, no livro Razão, já existe 
uma conta de provisão com essa finalidade, 
com saldo anterior de R$ 520,00, não 
utilizado, e que a empresa quer contabilizar 
o evento com um único lançamento no livro 
Diário, o Contador deverá mandar fazer na 
conta Provisão para Crédito de Liquidação 
Duvidosa um registro de:

a)  R$ 1.280,00, a crédito.
b)  R$ 960,00, a crédito.
c)  R$ 760,00, a crédito.
d)  R$ 520,00, a débito.
e)  R$ 440,00, a débito.

108. (ESAF – ATM-NATAL – 2008) A empresa 
Fastfood Ltda., com contas a receber no 
valor de R$ 800.000,00, em 31.12.2007, 
tinha também uma conta de Provisão 
para Créditos de Liquidação Duvidosa com 
saldo remanescente de R$ 13.000,00. 
No encerramento do exercício de 2007, 
mandou fazer nova provisão baseada numa 
estimativa de perdas de 3,5%, igual às 
perdas efetivas ocorridas no recebimento de 
créditos nos últimos três exercícios. Feitos 
os lançamentos cabíveis, a empresa levará 
ao resultado do exercício uma despesa 
provisionada de:

a)  R$ 15.000,00
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b)  R$ 13.000,00
c)  R$ 11.000,00
d)  R$ 24.000,00
e)  R$ 28.000,00

109. (ESAF – AFC – STN – 2008) A empresa 
Dúbias Cobranças S/A tinha créditos no 
valor de R$ 160.000,00 em 31.12.06 e de R$ 
110.000,00 em 31.12.07.

Durante o exercício de 2007, houve a baixa 
de perdas no valor de R$ 3.200,00, referente 
a créditos já existentes em 2006 e de R$ 
1.100,00, referente a créditos de 2007.

A conta provisão para créditos de liquidação 
duvidosa foi a balanço em 2006 com saldo 
de R$ 4.800,00 e deverá ir a balanço em 
2007 com saldo equivalente a 3% dos 
créditos cabíveis.

Após a contabilização dos ajustes para o 
balanço de 2007, pode-se dizer que essa 
empresa contabilizou, no exercício de 2007, 
perdas com créditos de liquidação duvidosa 
no valor de:

a)  R$ 2.800,00
b)  R$ 3.300,00
c)  R$ 3.900,00
d)  R$ 7.100,00
e)  R$ 7.600,00

110. (ESAF – AFRFB – 2009) No balanço pa-
trimonial encerrado em 31/12/2007, a em-
presa Previdente S.A. apresentava a conta 
Provisão para Créditos de Liquidação Duvi-
dosa com saldo de R$ 13.200,00. Durante 
o ano de 2008 a empresa baixou créditos 
incobráveis no valor de R$ 7.000,00 e teve 
comprovada a experiência de perdas no re-
cebimento de créditos, ocorrida nos últimos 
três anos, em média de 4%.

Em 31/12/2008, data de encerramento do 
exercício social, a empresa tinha créditos 
a receber no valor de R$ 180.000,00, dos 
quais R$ 20.000,00 eram devidos por uma 
firma que abriu concordata, conseguindo 
um acordo judicial à base de 68%.

Ao contabilizar uma nova provisão no 
exercício de 2008, o contador deverá 
constituir para o balanço um saldo de:

a) R$ 12.800,00
b) R$ 5.800,00
c) R$ 7.200,00
d) R$ 6.000,00
e) R$ 19.600,00

111. (ESAF – AFRFB – 2003) Ao examinarmos 
a carteira de cobrança da empresa Gavetei-
ro S/A., encontramos diversas duplicatas a 
receber, algumas ainda a vencer, no valor 
de R$ 120.000,00; outras já vencidas, no 
valor de R$ 112.000,00; mais algumas em 
fase de cobrança, já protestadas, no valor 
de R$ 111.000,00 e outras descontadas em 
Bancos, no valor de R$ 98.000,00. Também 
havia uma Provisão para Créditos Incobrá-
veis com saldo credor de R$ 4.000,00. Pelo 
conhecimento que temos da empresa e de 
sua carteira de cobrança, sabemos que a ex-
periência de perda com esses créditos tem 
sido de cerca de 4%, sendo correto um pro-
visionamento deste porte.

Feitas as provisões e contabilizadas corre-
tamente, com base em 4% dos devedores 
duvidosos, é correto dizer que a Demonstra-
ção do Resultado do Exercício conterá como 
despesa dessa natureza o valor de:

a)  R$ 9.720,00
b)  R$ 9.640,00
c)  R$ 8.760,00
d)  R$ 5.800,00
e)  R$ 5.280,00

112. (ESAF – TCE-ES) Ao encerrar o exercício 
social, a empresa Personal Ltda constituiu 
a provisão para férias, segundo os critérios 
da legislação pertinente, com base na 
remuneração mensal dos empregados e no 
número de dias de férias a que já tinham 
direito na época do balanço, incluindo 
os encargos à base de 30%, sendo 10% 
dos segurados e 20% patronal. Apenas o 
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acréscimo de um terço do valor das férias 
não foi incluído na provisão.

A situação descrita na época do balanço era 
a seguinte:

• 10 empregados com 12 meses de 
trabalho e salário mensal de R$ 1.500,00.

• 10 empregados com 6 meses de trabalho 
e salário mensal de R$ 1.200,00.

• 10 empregados com 3 meses de trabalho 
e salário mensal de R$ 1.000,00.

Todos os empregados tinham mais de 
um ano de casa e não faltaram ao serviço 
durante o período aquisitivo das férias. Com 
estas informações o contador da empresa 
promoveu o lançamento para contabilizar a 
provisão para férias no valor de: 

a)  R$ 21.150,00
b)  R$ 23.500,00
c)  R$ 25.850,00
d)  R$ 28.200,00
e)  R$ 30.550,00

113. (ESAF – TCE-ES) A loja Cine/Foto/
Som levantou os seguintes estoques, em 
31/12/2000, a preço unitário de custo e de 
mercado:

Item Custo Mercado

50 
gravadores 100,00 130,00

30 vitrolas 70,00 60,00

100 
televisores  

P & B
28,00 32,00

60 
televisores 
em cores

70,00 60,00

20 máquinas 
fotográficas 40,00 30,00

15 
filmadoras 40,00 50,00

A Loja sabe que terá de aplicar o princípio 
da prudência e as regras da lei nº 6.404/76 
para a avaliação desses estoques, por isso, 
para fins de balanço, terá que mandar 
providenciar o seguinte lançamento:

a)  Despesa com ajuste de estoques
a Estoque de mercadorias – R$ 1.100,00.

b)  Despesa com ajuste de estoques  
a Provisão para ajuste ao mercado – R$ 
1.100,00.

c)  Estoque de mercadorias  
a Provisão para ajuste ao mercado – R$ 
2.050,00.

d)  Provisão para ajuste ao mercado  
a Despesa com ajuste de estoques – R$ 
2.050,00.

e)  Despesa com ajuste de estoques 
a Provisão para ajuste ao mercado – R$    
450,00.

114. (ESAF – AFC – 2002) A empresa Comércio 
e Indústria LSM promoveu o estudo 
comparativo de três de seus produtos 
no mercado específico, compilando os 
seguintes dados:

 • item alfa: saldo contábil R$ 300.000,00, 
quantidade 12.000, preço de mercado 
R$ 24,00;

 • item beta: saldo contábil R$ 25.000,00, 
quantidade 1.000, preço de mercado R$ 
26,00;

 • item celta: saldo contábil R$ 153.000,00, 
quantidade 5.100, preço de mercado R$ 
31,00.

Diante da conclusão desse estudo e para 
atender aos princípios fundamentais de 
contabilidade, a empresa deverá, para fins 
de balanço,

a)  fazer provisão de R$ 12.000,00, com 
base na variação negativa entre custo e 
mercado.

b)  fazer provisão de R$ 10.860,00, com 
base na diferença média de variação 
entre custo e mercado.
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c)  fazer provisão de R$ 6.100,00, com 
base na variação positiva entre custo e 
mercado.

d)  fazer provisão de R$ 5.900,00, com base 
na diferença de variação entre custo e 
mercado.

e)  deixar de fazer provisão, pois o preço 
médio de mercado é maior que o de 
custo.

115. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL – 2006) 
Ao fixar critérios para avaliação do ativo, 
a lei determina que as mercadorias sejam 
avaliadas ao preço de custo ou mercado, 
o menor, estabelecendo que “... serão 
avaliados pelo custo de aquisição ou 
produção, deduzido de provisão para ajustá-
lo ao valor de mercado, quando este for 
inferior”.

Tomemos como exemplo a nossa empresa. 
Ela possui um estoque composto de 30 
chapéus ao custo unitário de R$ 12,00; 20 
pares de botas ao custo unitário de R$ 87,00; 
25 cintos de couro ao custo unitário de R$ 
18,00; e verificou, que em 31 de dezembro, 
o preço de mercado é de R$ 14,00 para os 
chapéus; de R$ 83,00 para as botas; e de R$ 
20,00 para os cintos de couro.

Com base nessas informações, pode-se dizer 
que o balanço patrimonial vai apresentar no 
ativo circulante o item estoques, assim:

a)  Estoque de Mercadorias R$ 2.660,00
 Menos Provisão        (R$ 110,00) 

         R$ 2.550,00.
b)  Estoque de Mercadorias R$ 2.580,00
 Menos Provisão                 (R$ 30,00)  

          R$ 2.550,00.

c)  Estoque de Mercadorias R$ 2.550,00
 Menos Provisão           (R$ 0,00)  

         R$ 2.550,00.

d)  Estoque de Mercadorias R$ 2.580,00
 Menos Provisão        (R$ 110,00)  

          R$ 2.470,00.

e)  Estoque de Mercadorias R$2.550,00

 Menos Provisão          (R$ 80,00) 
         R$ 2.470,00.

116. (ESAF – CVM – 2010) Ao fim do exercício 
social, a empresa Mel & Doces Ltda., ao 
inventariar três dos seus produtos para 
venda, apurou a seguinte situação em 
quantidades e custos de aquisição:

 • Item ALFA = 500 unidades ao custo 
unitário de R$ 3,00;

 • Item BETA = 100 unidades ao custo 
unitário de R$ 12,00;

 • Item ZETA = 300 unidades ao custo 
unitário de R$ 20,00.

As despesas estimadas com a venda 
equivalem a 10% do preço de custo. O preço 
de venda em vigor no dia do balanço era 
o seguinte: R$ 3,50 para o item ALFA; R$ 
10,00 para o item BETA e R$ 20,00 para o 
item ZETA.

Em face da situação descrita, após registrar 
os ajustes e provisões necessárias ao 
cumprimento das normas, a empresa levará 
a balanço, como saldo representativo desses 
três estoques, o valor de:

a)  R$ 7.780,00
b)  R$ 7.880,00
c)  R$ 8.500,00
d)  R$ 8.750,00
e)  R$ 8.700,00

117. (ESAF – AFRFB – 2012) A empresa 
Highlith S.A. implantou nova unidade no 
norte do país. Os investimentos na unidade 
foram de R$ 1.000.000,00, registrados 
no ativo imobilizado. No primeiro ano, a 
empresa contabilizou um ajuste de perda 
de valor recuperável de R$ 15.000,00. No 
segundo ano, o valor da unidade, caso 
fosse vendida para o concorrente e único 
interessado na aquisição, seria de R$ 
950.000,00. Ao analisar o valor do fluxo de 
caixa descontado da unidade, apurou-se um 



www.acasadoconcurseiro.com.br 1387

Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

valor de R$ 980.000,00. Dessa forma, deve o 
contador da empresa:

a) manter o valor do investimento, visto 
não haver perda de valor recuperável.

b) reconhecer um complemento de perda 
de valor recuperável de R$ 5.000,00.

c) reverter parte da perda de valor 
recuperável no valor de R$ 25.000,00.

d) registrar um complemento de perda de 
valor recuperável de R$ 15.000,00.

e) estornar o total da perda de valor 
recuperável de R$ 50.000,00.

118. (ESAF – AFC – STN – 2013) A empresa 
Bastilha S.A. tem em seu imobilizado uma 
unidade geradora de caixa contabilizada 
com os seguintes valores:

O contador, ao avaliar a unidade geradora de 
caixa ao final de 2012, apurou os seguintes 
valores:

Com base nos dados, deve o contador, em 
dezembro de 2012:

a)  estornar a perda de valor recuperável 
em R$ 25.000,00.

b)  manter o valor contábil de R$ 75.000,00.
c)  reverter parte da perda de valor 

recuperável em R$ 10.500,00.
d)  constituir a perda de valor recuperável 

em R$ 15.000,00.
e)  complementar a perda de valor 

recuperável em R$ 500,00.

119. (ESAF – AFRFB – 2014) Com relação à 
Redução ao Valor Recuperável de Ativos, 
pode-se afirmar que: 

a)  a esta técnica estão sujeitos à aplicação 
desse processo todos os ativos sem 
qualquer tipo de exceção. 

b)  é esse tipo de procedimento aplicável 
somente aos ativos intangíveis e aos 
ativos resultantes de Contratos de 
Construção. 

c)  apenas aos ativos resultantes de 
Contratos de Construção e aqueles 
sujeitos à aplicação do valor justo como 
os ativos biológicos são passíveis da 
aplicação dessa redução. 

d)  tem como objetivo assegurar que 
os ativos não estejam registrados 
contabilmente por valor maior do que 
o passível de ser recuperado por uso ou 
venda. 

e)  não é aplicada aos imobilizados em 
razão dos mesmos já estarem sujeitos à 
depreciação, amortização ou a exaustão 
que cobrem possíveis divergências no 
valor de custo do ativo e o seu valor 
recuperável.

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, 
EXAUSTÃO

120. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) 
A avaliação de bens do ativo imobilizado 
ocorre pelo custo de aquisição, deduzido 
de depreciação para reconhecer o desgaste 
físico ou a obsolescência.

Se um bem, de vida útil estimada em 5 
anos, adquirido em outubro de 2005 por 
R$ 80.000,00, for depreciado com 10% de 
valor residual, no exercício de 2006 sofrerá 
depreciação no valor de:

a)  R$ 7.200,00
b)  R$ 8.000,00
c)  R$ 14.400,00
d)  R$ 16.000,00
e)  R$ 18.000,00.
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121. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) Os 
bens do ativo permanente, se estiverem su-
jeitos a desgaste físico, deverão reconhecer 
essa perda nos resultados, pelo menos uma 
vez por ano. Uma máquina adquirida por R$ 
120.000,00 em 01 de outubro de 2001, com 
vida útil estimada em 10 anos, em decorrên-
cia desse procedimento, apresentará em 30 
de junho de 2005, valor contábil de:

a)  R$ 66.000,00
b)  R$ 72.000,00
c)  R$ 74.000,00
d)  R$ 75.000,00
e)  R$ 120.000,00

122. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) Uma 
máquina adquirida por R$ 18.000,00, com 
vida útil estimada em 5 anos e com valor re-
sidual de 10%, ao fim do terceiro ano de uso 
apresentará um valor contábil de:

a) R$ 3.240,00
b) R$ 6.480,00
c) R$ 7.200,00
d) R$ 8.280,00
e) R$ 9.720,00

123. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF – 
2013) A Empresa Zinha tem uma conta 
Móveis e Utensílios com saldo de R$ 
13.000,00. Tais móveis foram adquiridos 
há quatro anos e têm vida útil estimada 
em 10 anos. Sua depreciação vem sendo 
contabilizada considerando um valor 
residual de 15%. Se a “Zinha” revender 
esses móveis, mesmo que a prazo, por R$ 
10.000,00, vai obter ganhos de capital no 
valor de:

a)  R$ 1.420,00
b)  R$ 1.870,00
c)  R$ 2.200,00
d)  R$ 3.370,00
e)  R$ 3.630,00

124. (ESAF – MDIC – 2012) Uma máquina ad-
quirida em abril de 2010 por R$ 3.000,00, 
instalada para funcionar em julho do mes-

mo ano, com expectativa de vida útil esti-
mada em 10 anos, tem depreciação contabi-
lizada, considerando-se um valor residual de 
20%.

No balanço referente ao exercício social de 
2011, deverá ser computado como encargo 
de depreciação, em relação a essa máquina, 
o valor de:

a)  R$ 450,00
b)  R$ 360,00
c)  R$ 300,00
d)  R$ 240,00
e)  R$ 180,00

125. (ESAF – AFRE-MG – 2005) A empresa 
Paulistinha S/A possuía uma máquina, 
adquirida por R$ 7.680,00, instalada 
para utilização em 12 anos. Após nove 
anos de uso desse equipamento, tendo a 
depreciação adequada sido oportunamente 
contabilizada, foi ele vendido, ocasionando 
perda de R$ 720,00. Para que as afirmações 
acima sejam corretas podemos dizer que o 
valor obtido na venda foi de: 

a) R$ 6.960,00
b) R$ 5.040,00
c) R$ 1.920,00
d) R$ 1.200,00
e) R$ 48,00

126. (ESAF – AFTE-RN – 2005) Os móveis e 
utensílios usados, vendidos pelos Armazéns 
Alfa Ltda. por R$ 4.500,00, renderam um 
ganho de capital líquido de R$ 1.500,00. 
Como ditos objetos foram adquiridos por R$ 
12.000,00 e tinham vida útil estimada em 
dez anos, sem valor residual, isto significa 
que, por ocasião da operação de venda, 
esses móveis já estavam depreciados em:

a) 12,5%.
b) 25,0%.
c) 33,3%.
d) 37,5%.
e) 75,0%.



www.acasadoconcurseiro.com.br 1389

Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

127. (ESAF – AFC – STN – 2005) Em 20 de 
outubro de 2004, a empresa Milícias S/A 
mandou contabilizar a baixa por venda de 
uma máquina de uso, auferindo um lucro 
da ordem de 20% sobre o preço obtido na 
alienação. Referida máquina fora comprada 
por R$150.000,00, em primeiro de abril 
de 1998, e seu valor tem sido atualizado, 
trimestralmente, por depreciação feita com 
base em vida útil estimada de 10 anos e 
saldo residual de 20% do custo. A operação, 
devidamente contabilizada vai-nos mostrar 
que o preço de venda obtido na alienação 
foi de:

a) R$ 52.500,00
b) R$ 63.000,00
c) R$ 65.625,00
d) R$ 86.400,00
e) R$ 90.000,00

128. (ESAF – AFRFB – 2002) A empresa Zucata 
S/A, que negocia com máquinas usadas, 
em 30 de abril, promoveu uma venda dos 
seguintes itens:

 • um trator de seu estoque de vendas, 
vendido por R$ 35.000,00;

 • um jeep de seu imobilizado, vendido 
por R$ 25.000,00; e

 • um imóvel de sua propriedade, vendido 
por R$ 70.000,00.

A operação de venda não sofrerá nenhum 
gravame fiscal, a não ser de imposto de 
renda sobre eventuais lucros ao fim do ano 
e que serão calculados naquela ocasião.

Os dados para custeamento da transação 
foram os seguintes:

 • o trator foi adquirido por R$ 28.000,00, 
tem vida útil de 10 anos e já estava na 
empresa há dois anos e meio;

 • o jeep foi adquirido por R$ 20.000,00, 
tem vida útil de 8 anos e já estava na 
empresa há dois anos;

 • o imóvel foi adquirido por R$ 80.000,00, 
tem uma edificação equivalente a 40% 
do seu valor, com vida útil estimada em 

25 anos e já estava na empresa há dez 
anos.

Considerando essas informações, podemos 
afirmar que, na operação de venda, a Zucata 
alcançou um lucro global de:

a) R$ 26.200,00
b) R$ 26.000,00
c) R$ 21.000,00
d) R$ 19.800,00
e) R$ 14.000,00

129. (ESAF/AFC STN 2000) Um direito sobre 
bens do ativo permanente tem vida útil de 
7 (sete) anos. Submetendo-se esse bem 
à depreciação, comparativamente, pelos 
Métodos da Linha Reta e da Soma dos 
Dígitos dos Anos, pode-se afirmar que, no 
quarto ano da vida útil,

a) o imposto de renda seria maior se fosse 
utilizado o método da linha reta.

b) o imposto de renda seria maior se fosse 
utilizado o método da soma dos dígitos 
dos anos.

c) coincidentemente, o imposto de renda 
seria o mesmo em ambas as hipóteses.

d) a depreciação, durante a vida útil, na 
verdade, não afetaria o imposto de 
renda.

e) o imposto de renda seria maior, num ou 
noutro método, dependendo do valor 
residual.

130. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-CE – 2007) 
Abaixo estão listadas algumas definições li-
gadas aos conceitos usuais de contabilidade 
para fins da recuperação de custo dos ativos 
imobilizados. Assinale a afirmativa verda-
deira.

a) Depreciação é a importância correspon-
dente à alteração do valor dos bens do 
ativo imobilizado, resultante do uso, 
ação da natureza, reavaliação ou obso-
lescência.

b) Exaustão é a importância corresponden-
te à diminuição do valor dos recursos 
minerais, florestais e outros recursos 
naturais, decorrente de sua exploração.
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c) Amortização é a importância correspon-
dente à recuperação do capital aplicado 
na aquisição de direitos, cuja existência 
tenha duração ilimitada.

d) Bens depreciáveis são bens adquiridos 
para realização dos negócios da empre-
sa, ou melhorias neles realizadas, cuja 
vida útil não ultrapasse o período de um 
exercício social.

e) Reparos são serviços que recolocam o 
ativo em condições normais de opera-
ção, adicionando vida útil ao ativo, não 
sendo considerados despesas do exercí-
cio.

131. (ESAF – AFRFB – 2002.2) Apresentamos 
abaixo cinco frases relacionadas com o ativo 
permanente, sendo quatro verdadeiras e 
apenas uma falsa. Assinale a opção que 
contém a assertiva errada.

a) Depreciação é a importância correspon-
dente à diminuição do valor dos bens do 
ativo, resultante do desgaste pelo uso, 
ação da natureza e obsolescência.

b) Exaustão é a importância correspon-
dente à diminuição do valor dos recur-
sos naturais, minerais e florestais, resul-
tante de sua exploração.

c) Amortização é a importância correspon-
dente à recuperação do capital aplicado 
na aquisição de direitos, cuja existência 
ou exercício tenha duração limitada.

d) Reparos são serviços que recolocam o 
ativo em condições normais de opera-
ção e que adicionam vida útil ao ativo, 
não sendo considerados despesas do 
exercício.

e) Manutenção refere-se a serviços regula-
res e periódicos efetuados para prevenir 
contra a necessidade constante de repa-
ros ou consertos e que não adicionam 
vida útil ao ativo e são considerados 
despesas do exercício.

132. (ESAF – TCI – SEFAZ-PI – 2001) Com 
relação a benfeitorias realizadas em imóveis 
de terceiros, a empresa lançará, por ocasião 

da apuração do resultado, ao final do 
exercício,

a) como encargo de depreciação, a perda 
de valor estimada, quando o contrato 
para utilização do imóvel for por tempo 
indeterminado.

b) como encargo de amortização, a 
parcela correspondente à utilização do 
potencial de valor atinente à aplicação 
realizada.

c) como despesa a recuperar a parcela 
reembolsável pelo proprietário, quando 
da devolução do imóvel.

d) como encargo de depreciação, a parcela 
rateada em função do prazo de vigência 
do contrato para utilização do imóvel.

e) como encargo de amortização o 
rateio da parcela reembolsável pelo 
proprietário, quando da devolução do 
imóvel.

133. (ESAF – AFC – STN – 2008) Assinale 
abaixo a opção que contém uma afirmativa 
falsa.

a) A quota de depreciação registrável na 
escrituração, como custo ou despesa 
operacional, será determinada 
mediante a aplicação da taxa anual de 
depreciação sobre o custo de aquisição 
dos bens depreciáveis.

b) A quota anual de depreciação será 
ajustada proporcionalmente no caso 
de período-base com duração inferior 
a doze meses, e de bem acrescido ao 
ativo, ou dele baixado, no curso do 
período-base.

c) A taxa anual de depreciação será fixada 
em função do prazo durante o qual se 
possa esperar utilização econômica do 
bem pelo contribuinte, na produção de 
seus rendimentos.

d) Será admitida quota de depreciação 
referente a prédios ou construções 
não alugados nem utilizados pelo 
proprietário na produção dos seus 
rendimentos ou destinados a revenda.
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e) Podem ser objeto de depreciação todos 
os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou 
por causas naturais ou obsolescência 
normal, inclusive edifícios e construções 
e projetos florestais destinados à 
exploração dos respectivos frutos.

134. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) 
Assinale a opção que indica um custo que 
não é atribuível na mensuração do ativo 
imobilizado.

a) Honorários profissionais.
b) Custos administrativos.
c) Custos de pessoal empregados direta-

mente na construção.
d) Custo de frete e manuseio.
e) Custo de preparação do local de instala-

ção.

135. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) 
Assinale a opção que indica os fatores que 
levam ao declínio do potencial de geração 
de serviços por ativos de longa duração e 
que devem ser reconhecidos na forma de 
depreciação.

a) Deterioração física, obsolescência e 
perda de objeto.

b) Desgaste com o uso, desgaste natural e 
desgaste acelerado.

c) Geração de benefício insuficiente e 
obsolescência.

d) Deterioração física, desgaste com o uso 
e obsolescência.

e) Perda de utilidade, desgaste natural e 
consumo pelo uso.

136. (ESAF – AFRFB – 2002) A Cia. Poços & 
Minas possui uma máquina própria de sua 
atividade operacional, adquirida por R$ 
30.000,00, com vida útil estimada em 5 anos 
e depreciação baseada na soma dos dígitos 
dos anos em quotas crescentes.

A mesma empresa possui também uma 
mina custeada em R$ 60.000,00, com 
capacidade estimada de 200 mil kg, exaurida 
com base no ritmo de exploração anual de 

25 mil kg de minério. O usufruto dos dois 
itens citados teve início na mesma data. As 
contas jamais sofreram correção monetária.

Analisando tais informações, podemos 
concluir que, ao fim do terceiro ano, essa 
empresa terá no Balanço Patrimonial, em 
relação aos bens referidos, o valor contábil 
de:

a) R$ 34.500,00
b) R$ 40.500,00
c) R$ 49.500,00
d) R$ 55.500,00
e) R$ 57.500,00

137. (ESAF – AFRFB – 2002.2) A empresa 
Desmontando S/A vendeu o seu Ativo Não 
Circulante, a vista, por R$ 100.000,00. Dele 
constavam apenas uma mina de carvão e 
um trator usado.

A mina teve custo original de R$ 110.000,00 
e o trator fora comprado por R$ 35.000,00 
há exatos quatro anos.

Quando da aquisição da mina, a capacidade 
total foi estimada em 40 toneladas de 
minérios com extração prevista para 
dez anos. Agora, já passados quatro 
anos, verificamos que foram extraídas, 
efetivamente, 20 toneladas.

O trator vendido tem sido depreciado pelo 
método linear com vida útil prevista em dez 
anos, com valor residual de 20%.

Considerando que a contabilização estimada 
da amortização desses ativos tem sido feita 
normalmente, podemos afirmar que a 
alienação narrada acima deu origem, em 
termos líquidos, a ganhos de capital no valor 
de: 

a) R$ 10.200,00
b) R$ 21.200,00
c) R$ 20.200,00
d) R$ 13.000,00
e) R$ 24.000,00

138. (ESAF – AFRFB – 2012) A Cia. Gráfica 
Firmamento adquire uma máquina 
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copiadora, em 02/01/2008, pelo valor de 
R$ 1,2 milhões, com vida útil estimada na 
capacidade total de reprodução de 5 milhões 
de cópias. A expectativa é de que, após o 
uso total da máquina, a empresa obtenha 
por este bem o valor de R$ 200.000,00, 
estabelecendo um prazo máximo de até 
5 anos para atingir a utilização integral da 
máquina.

No período de 2008/2009, a empresa 
executou a reprodução de 2.500.000 das 
cópias esperadas e no decorrer de 2010 
foram reproduzidas mais 1.300.000 cópias. 
Ao final de 2010, o Departamento de Gestão 
Patrimonial da empresa determina como 
valor recuperável desse ativo R$ 440.000,00.

Com base nos dados fornecidos, é possível 
afirmar que:

a) o valor depreciável dessa máquina é de 
R$ 1.000.000,00.

b) o saldo da depreciação acumulado em 
2010 é de R$ 720.000,00.

c) em 2010 a empresa deve registrar como 
despesa de depreciação o valor de R$ 
640.000,00.

d) o valor líquido dessa máquina ao final 
de 2010 é R$ 240.000,00.

e) ao final de 2010 a empresa deve 
reconhecer uma perda estimada de R$ 
200.000,00.

139. (ESAF – ATM-NATAL – 2008) A empresa 
Meireles S.A., em 31.12.2007, tem um 
saldo de R$ 900.000,00 na conta Máquinas 
e Equipamentos, que já tem Depreciação 
Acumulada no valor de R$ 240.000,00. A 
composição das máquinas é a seguinte: 
adquiridas até 2006: R$ 770.000,00; 
adquiridas em abril de 2007: R$ 130.000,00; 
adquiridas em abril de 2008: R$ 80.000,00; e 
adquiridas em julho de 2008: R$ 60.000,00. 
A vida útil das máquinas é estimada em 
5 anos e a depreciação é contabilizada 
anualmente. Com base nessas informações, 
pode-se dizer que a despesa de depreciação, 
no exercício social de 2008, será de:

a) R$18.000,00
b) R$ 150.000,00
c) R$ 191.500,00
d) R$ 198.000,00
e) R$ 208.000,00

140. (ESAF – AFRFB – 2009) Na Contabilidade 
da empresa Atualizadíssima S.A. os bens 
depreciáveis eram apresentados com saldo 
de R$ 800.000,00 em 31/03/2008, com uma 
Depreciação Acumulada, já contabilizada, 
com saldo de R$ 200.000,00, nessa data.

Entretanto, em 31/12/2008, o saldo da 
conta de bens depreciáveis havia saltado 
para R$ 1.100.000,00, em decorrência da 
aquisição, em primeiro de abril, de outros 
bens com vida útil de 5 anos, no valor de R$ 
300.000,00.

Considerando que todo o saldo anterior 
é referente a bens depreciáveis à taxa 
anual de 10%, podemos dizer que no 
balanço patrimonial a ser encerrado em 
31 de dezembro de 2008 o saldo da conta 
Depreciação Acumulada deverá ser de:

a) R$ 340.000,00
b) R$ 305.000,00
c) R$ 325.000,00
d) R$ 320.000,00
e) R$ 290.000,00

141. (ESAF – FISCAL DE RENDAS-RJ – 2010) 
A Cia. das Máquinas S/A faz seus balanços 
considerando um exercício coincidente com 
o ano calendário. Nesse exercício, a conta 
Máquinas e Equipamentos apresenta um 
saldo devedor de R$ 900.000,00.

A empresa utiliza contabilização mensal dos 
encargos de depreciação e uma taxa anual 
de 12%, para os cálculos.

Entre os equipamentos, R$ 400.000,00 
foram comprados em abril de 2008; R$ 
300.000,00 foram comprados em abril de 
2009 e o restante, em agosto de 2009.

Ao encerrar o ano de 2009, na Demonstração 
do Resultado do Exercício, os encargos de 
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depreciação com esses equipamentos terão 
o valor de:

a) R$144.000,00
b) R$121.000,00
c) R$108.000,00
d) R$85.000,00
e) R$60.000,00

142. (ESAF – CVM – 2010) A empresa ARPEC 
S/A, em 31 de dezembro de 2010, apresenta 
um saldo de R$ 84.210,00 na conta Veículos. 
A conta Depreciação Acumulada, nessa 
data, já tinha saldo de R$ 20.500,00, antes 
de se contabilizar os encargos do exercício.

A vida útil econômica dos veículos foi 
estimada em cinco anos e o seu valor 
residual foi estimado em 5%, dispensando-
se os centavos, após o arredondamento 
matemático. O método de cálculo da 
depreciação utilizado é o linear.

Os veículos foram adquiridos e incorporados 
ao patrimônio, para uso, na forma como 
segue:

 • em outubro de 2008  R$ 33.000,00;
 • em junho de 2009  R$ 25.000,00;
 • em abril de 2010  R$ 22.000,00.

Ao registrar na contabilidade os encargos 
de depreciação do exercício de 2010, a 
empresa vai encontrar o valor de:

a) R$ 26.650,00
b) R$ 16.000,00
c) R$ 14.900,00
d) R$ 11.900,00
e) R$ 10.800,00

143 (ESAF/ANALISTA SEFAZ SP 2009) A empresa 
Jelta Veículos S/A adquiriu dois carros por 
R$ 40.000,00 cada um, com ICMS de 12%. 
Na compra pagou, também, R$ 12.000,00 
de IPI e R$ 1.000,00 de frete.

Apropriou um dos veículos no ativo 
imobilizado, como bem de uso próprio, e o 
outro no ativo circulante, como mercadorias.

Os veículos são automóveis da marca 
Renault e tem vida útil estimada em cinco 
anos.

Após um ano dessa compra, a empresa 
deverá ter contabilizado uma despesa de 
depreciação no valor de:

a) R$ 16.680,00
b) R$ 10.700,00
c) R$ 8.340,00
d) R$ 10.260,00
e) R$ 9.300,00

144. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) A 
empresa Máquinas, Móveis e Mercadorias 
S.A., em abril de 2009, adquiriu 4 máquinas 
de igual valor e pagou por elas, à vista, R$ 
10.000,00. A vida útil foi estimada em 10 
anos e o valor residual em 20%. Em 30 de 
setembro de 2013, a empresa vendeu uma 
dessas máquinas por R$ 1.000,00, a prazo.

Uma vez realizada esta operação, pode-se 
dizer que a empresa contabilizou perda de 
capital no valor de

a) R$ 600,00
b) R$ 375,00
c) R$ 500,00
d) R$ 100,00
e) R$ 875,00

145. (ESAF – AFRFB – 2014) A Cia. Mamoré 
vende a prazo por R$15.000 um imobilizado 
cujo valor de registro é R$140.000 e a 
depreciação acumulada, calculada até a 
data da venda, era de R$126.000. Para 
efetuar o registro desse evento, a empresa 
deve: 

a) registrar um débito de R$ 140.000 em 
conta do imobilizado. 

b) contabilizar um crédito de R$ 15.000 em 
Ganhos com Venda de Imobilizado. 

c) reconhecer um débito de R$ 14.000 em 
conta de resultado. 

d) lançar um crédito de R$ 126.000 na 
conta de Depreciação Acumulada. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1394

e) efetuar um débito de R$ 140.000 em 
perdas com imobilizado. 

146. (ESAF – AFRFB – 2009) A empresa 
Revendedora S.A. alienou dois veículos de 
sua frota de uso, por R$ 29.000,00, a vista. 
O primeiro desses carros já era da empresa 
desde 2005, tendo entrado no balanço 
de 2007 com saldo de R$ 25.000,00 e 
depreciação acumulada de 55%.

O segundo veículo foi comprado em 
primeiro de abril de 2008 por R$ 10.000,00, 
não tendo participado do balanço do 
referido ano de 2007.

A empresa atualiza o desgaste de seus bens 
de uso em períodos mensais.

Em 30 de setembro de 2008, quando 
esses veículos foram vendidos, a empresa 
registrou seus ganhos ou perdas de capital 
com o seguinte lançamento de fórmula 
complexa:

a) Diversos
 a Diversos
 Caixa    29.000,00
 Perdas de Capital    6.000,00
 a Veículo “A”    25.000,00
 a Veículo “B”    10.000,00

b) Diversos
 a Diversos
 Caixa    29.000,00
 Depreciação Acumulada 18.500,00
 a Veículos   35.000,00
 a Ganhos de Capital  12.500,00

c) Diversos
 a Diversos
 Caixa    29.000,00
 Depreciação Acumulada 17.500,00
 a Veículos   35.000,00
 a Ganhos de Capital  11.500,00

d)  Diversos
 a Diversos 
 Caixa    29.000,00
 Depreciação Acumulada 13.750,00
 a Veículos   35.000,00
 a Ganhos de Capital    7.750,00

e)  Diversos
 a Diversos 
 Caixa    29.000,00
 Depreciação Acumulada 19.000,00
 a Veículos   35.000,00
 a Ganhos de Capital  13.000,00

CONTAS

147. (ESAF – AAA – SEFAZ-PI – 2001) Assinale 
a opção correta.

a) As contas patrimoniais são encerradas 
ao final do exercício e reabertas no 
início do exercício subsequente.

b) As contas de saldos instáveis são as que 
apresentam grande movimentação ao 
longo de todo o exercício.

c) As contas de compensação não 
apresentam saldo, pois se anulam 
reciprocamente.

d) Saldo credor na conta Caixa significa que 
a empresa tomou dinheiro emprestado.

e) As contas retificadoras do Passivo são 
debitadas quando aumenta o seu saldo.

148. (ESAF – AFRFB – 1998) No dia primeiro do 
mês quatro a firma Violetas S/A demonstrou 
a seguinte situação patrimonial:

 • Ativo Circulante R$ 2.300,00
 • Ativo Não Circulante R$ 2.300,00
 • Passivo Circulante  R$ 2.300,00 
 • Patrimônio Líquido R$ 2.300,00

Durante o referido mês, a empresa executou 
e contabilizou diversas partidas contábeis, 
chegando ao último dia com a seguinte 
situação patrimonial:

 • Ativo Circulante  R$ 1.100,00
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 • Ativo Não Circulante  R$ 4.800,00
 • Passivo Circulante  R$ 3.400,00 
 • Patrimônio Líquido  R$ 2.500,00

No período não houve aumento de capital 
por subscrição e integralização de ações 
novas.

Diante destas informações, podemos dizer 
que a Violetas S/A, no mês de abril acima 
referido, apurou:

a) perdas de R$ 1.200,00, como mostra a 
redução do Ativo Circulante.

b) perdas de R$ 1.100,00, como mostra o 
aumento do Passivo Circulante.

c) ganhos de R$ 200,00, como mostra o 
aumento do Patrimônio Líquido.

d) ganhos de R$ 1.300,00, como mostra o 
aumento do ativo total.

e) nem ganhos nem perdas já que o 
patrimônio permanece balanceado.

149. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-SP – 2009) A 
empresa Comércio de Varejos e Atacados 
Ltda., trabalhando com vendas a prazo, 
apurou os seguintes saldos em primeiro de 
novembro de 2007:

 • Clientes   R$ 30.000,00
 • Fornecedores   R$ 25.000,00
 • Duplicatas Descontadas R$ 20.000,00
 • Duplicatas a Pagar  R$ 48.000,00
 • Duplicatas a Receber  R$ 52.000,00

Das duplicatas, 40% vencerão de 5 a 12 
meses; 20% vencerão em 13 meses e 
o restante vencerá após 15 meses. As 
duplicatas descontadas são de curto prazo.

Ao ser montado o ativo circulante no 
balanço de 2007, apenas com esses dados, 
seu valor será de:

a) R$ 62.000,00
b) R$ 50.800,00
c) R$ 41.200,00
d) R$ 61.200,00
e) R$ 20.800,00

150. (ESAF – AFC – 2002) O patrimônio da 
Indústria Luzes & Velas é constituído pelos 
elementos que abaixo apresentamos com 
valores apurados em 30 de setembro.

 • Bens fixos – R$ 2.100,00
 • Notas Promissórias emitidas – R$ 

600,00
 • Débitos de Funcionamento- R$ 900,00
 • Créditos de Financiamento – R$ 600,00
 • Bens de Venda – R$ 900,00
 • Créditos de Funcionamento – $ 1.200,00
 • Bens Numerários – R$ 450,00
 • Bens de Renda – R$ 750,00
 • Débitos de Financiamento – R$ 300,00
 • Reservas de Lucros – R$ 750,00
 • Reservas de Capital – R$ 1.800,00

Sabendo-se que essa empresa apresenta 
lucros acumulados correspondentes a 25% 
do valor do capital de terceiros, podemos 
afirmar que o valor do seu Capital Social é:

a) R$ 4.200,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 2.550,00
d) R$ 1.800,00
e) R$ 1.200,00

151. (ESAF – ATM-NATAL – 2008) Os Arma-
zéns da Esquina S/A mantêm, em seu plano 
de contas, os títulos a seguir relacionados, 
entre outros, os quais apresentam os se-
guintes saldos:

Contas Saldos

Duplicatas a Pagar R$ 90.000,00

Duplicatas Descontadas R$ 60.000,00

Duplicatas a Receber R$ 50.000,00

Duplicatas a Vencer R$ 30.000,00

Depreciação Acumulada R$ 9.000,00

Encargos de Depreciação R$ 8.000,00

Impostos a Pagar R$ 6.000,00

Impostos a Vencer R$ 5.000,00
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Impostos a Recolher R$ 3.000,00

Impostos a Recuperar R$ 2.800,00

Aluguéis Passivos R$ 4.000,00

Aluguéis a Pagar R$ 2.000,00

Aluguéis Ativos R$ 1.900,00

Aluguéis a Receber R$ 1.500,00

Aluguéis a Vencer R$ 1.000,00

Considerando apenas a relação de contas 
acima, ao classificá-las para fins de balanço, 
vamos encontrar no Passivo Circulante o 
valor de:

a) R$ 101.000,00
b) R$ 105.000,00
c) R$ 131.000,00
d) R$ 135.000,00
e) R$ 161.000,00

152. (ESAF – AFTN – 1998) No mês de julho, a 
firma Papoulas Ltda. foi registrada e captou 
recursos totais de R$ 7.540,00, sendo R$ 
7.000,00 dos sócios, como capital registrado 
e R$ 540,00 de terceiros, sendo 2/3 como 
empréstimos obtidos e 1/3 como receitas 
ganhas. Os referidos recursos foram todos 
aplicados no mesmo mês, sendo R$ 540,00 
em mercadorias; R$ 216,00 em poupança 
bancária; R$ 288,00 na concessão de 
empréstimos; e o restante em despesas 
normais.

Após realizados esses atos de gestão, pode-
se afirmar que a empresa ainda tem um 
patrimônio bruto e um patrimônio líquido, 
respectivamente, de:

a) R$ 1.044,00 e R$ 864,00
b) R$ 1.044,00 e R$ 684,00
c) R$ 1.044,00 e R$ 504,00
d) R$ 1.584,00 e R$ 1.044,00
e) R$ 7.540,00 e R$ 7.000,00

153. (ESAF/ATE MS 2001) As contas e saldos 
listados a seguir foram extraídos, entre 
outras contas, do Livro Razão da Cia. 

Comercindústria, no último dia do exercício 
social:

Contas (em ordem 
alfabética) Saldos(R$)

Ações de Coligadas 100,00

Aluguéis a Pagar 150,00

Aluguéis a Receber 200,00

Caixa 250,00

Capital a Integralizar 300,00

Capital Social 950,00

Clientes 900,00

Duplicatas Aceitas 850,00

Duplicatas Emitidas 800,00

Fornecedores 750,00

Juros Ativos 700,00

Juros Passivos 650,00

Máquinas e Equipamentos 600,00

Materiais 550,00

Mercadorias 500,00

Notas Promissórias Aceitas 450,00

Notas Promissórias Emitidas 400,00

Receitas a Receber 350,00

Receitas a Vencer 300,00

Considerando, exclusivamente, as contas 
acima listadas, podemos verificar que os 
saldos devedores e os créditos da empresa 
estão nelas evidenciados, respectivamente, 
pelos valores de:

a)  R$ 5.650,00 e R$ 4.100,00
b)  R$ 2.700,00 e R$ 3.800,00
c)  R$ 2.900,00 e R$ 4.200,00
d)  R$ 5.300,00 e R$ 4.450,00
e)  R$ 5.650,00 e R$ 3.000,00

154. (ESAF – AFPS – 2002 – Adaptada) Em 
termos sintéticos podemos dizer que o pa-
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trimônio da Cia. The Best está demonstrado 
abaixo.

 • Títulos a Receber – R$ 34.000,00
 • Títulos a Pagar – R$ 70.000,00
 • Seguros a Vencer – R$ 400,00
 • Reservas de Capital – R$ 12.000,00
 • Prejuízos Acumulados – R$ 2.000,00
 • Móveis e Utensílios – $ 30.000,00
 • Mercadorias – R$ 47.000,00
 • Juros Passivos – $ 900,00
 • Juros Ativos R$ – 600,00
 • Impostos a Recolher – R$ 5.000,00
 • Fornecedores – R$ 37.000,00
 • Clientes – R$ 16.000,00
 • Capital Social – R$ 40.000,00
 • Caixa – R$ 13.000,00
 • Bancos conta Movimento –  

R$ 22.000,00
 • Aluguéis Ativos a Vencer – R$ 700,00

Observações:

 • dos títulos a receber, 80% são títulos a 
vencer a longo prazo;

 • dos títulos a pagar, R$ 20.000,00 já 
estão vencidos em dezembro de 2001; 
R$ 35.000,00 vencerão em 2002 e R$ 
15.000,00 vencerão em 2003.

A elaboração do Balanço Patrimonial dessa 
empresa, em 31.12.01, com base nas 
informações acima, certamente apresentará 
um passivo exigível no valor de:

a) R$15.000,00
b) R$50.000,00
c) R$70.000,00
d) R$112.700,00
e) R$113.000,00

155 (ESAF – CONTADOR -PECFAZ – MF – 2013 – 
Adaptada) A nossa empresa é tipicamente 
comercial, de porte médio. Sua atividade se 
restringe a comprar e revender mercadorias, 
endo seu plano de contas adequado a 
esse tipo de empreendimento. Abaixo, 

apresentamos cinco relações com nomes de 
contas. 

Indique a única delas que poderia constar 
corretamente no plano de contas.

a) Caixa, Bancos conta Movimento, 
Duplicatas a Receber, Mercadorias, 
Receitas de Vendas, IPI a Recolher, 
Fornecedores e Capital a Integralizar.

b) Caixa, Bancos conta Movimento, 
Mercadorias, Receitas de Vendas, 
Salários a Pagar, Empréstimos Bancários 
e Capital a Integralizar.

c) Caixa, Custo do Produto Vendido, 
Receita de Vendas, Fornecedores, 
Capital Social, Empréstimos Bancários, 
Clientes e Despesas Antecipadas.

d) Caixa, Mercadorias, Móveis e 
Utensílios, Equipamentos de Produção, 
Empréstimos Bancários, Fornecedores e 
Capital a Integralizar.

e) Caixa, Bancos conta Movimento, 
Mercadorias, Receitas de Vendas a 
Vista, IPI a Recolher, Receitas de Vendas 
a Prazo, Fornecedores e Capital Social.

156. (ESAF – AFRFB – 2003) No sistema 
contábil abaixo apresentado só faltou 
anotar as despesas incorridas no período. 
Todavia, considerando as regras do método 
das partidas dobradas, podemos calcular o 
valor dessas despesas.

Componentes valores

Capital R$ 1.300,00

Receitas R$ 1.000,00

Dívidas R$ 1.800,00

Dinheiro R$ 1.100,00

Clientes R$ 1.200,00

Fornecedores R$ 1.350,00

Prejuízos Anteriores R$ 400,00

Máquinas R$ 1.950,00
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Com base nos elementos apresentados, 
pode-se afirmar que o valor das despesas 
foi:

a) R$200,00
b) R$400,00
c) R$800,00
d) R$ 1.200,00
e) R$ 1.400,00

157 (ESAF/ANALISTA SEFAZ CE 2007) A firma 
Microempresa Ltda. ME, possuindo ativo 
circulante de R$ 2.500,00, passivo circulante 
de R$ 6.000,00 e patrimônio líquido de R$ 
3.800,00, se não trabalhar com nenhum 
valor de longo prazo, sejam créditos, ou 
sejam débitos, vai demonstrar nessa data, 
os seguintes valores em seu patrimônio:

a) Capital Aplicado – R$ 7.300,00.
b) Capital Fixo – R$ 6.000,00.
c) Capital Próprio – R$ 3.800,00.
d) Capital de Giro – R$ 3.500,00.
e) Capital Alheio – R$ 2.200,00.

158 (ESAF – AFRFB – 2012) São evidenciados 
nos Passivos os saldos finais das contas:

a) Ajustes de Avaliação Patrimonial e 
Provisões para Reestruturação.

b) Créditos de Acionistas Transação não 
Recorrente e Debêntures Conversíveis 
em Ações.

c) Perdas Estimadas para Redução ao Valor 
Recuperável e Duplicatas Descontadas.

d) Faturamento para Entrega Futura e 
Ajustes de Avaliação Patrimonial.

e) Duplicatas Descontadas e Debêntures 
Conversíveis em Ações.

159. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) 
Estamos no exercício social de 2013 e 
compulsamos, entre diversas contas e 
saldos, os seguintes títulos:

 • Despesas do exercício seguinte R$ 250,00
 • Despesas do exercício R$ 400,00
 • Despesas a pagar R$ 520,00
 • Despesas do exercício anterior R$ 180,00
 • Despesas a vencer R$ 210,00

 • Receitas a receber R$ 270,00
 • Receitas a vencer R$ 145,00
 • Receitas de exercícios futuros R$ 230,00
 • Receitas de exercícios anteriores  

R$ 370,00
 • Receitas do exercício R$ 720,00

Após as apurações e classificações levadas 
a efeito para montagem das demonstrações 
contábeis do exercício de 2013, podemos 
dizer que os elementos acima indicados 
vão colaborar na equação contábil com a 
diferença:

a) devedora de R$ 15,00.
b) credora de R$ 175,00.
c) credora de R$ 320,00.
d) credora de R$ 485,00.
e) credora de R$ 675,00.

160. (ESAF – AFC – CGU – 2008) Ao longo da 
existência de uma entidade, vários fatos po-
dem acontecer e que refletem no patrimô-
nio desta de forma positiva ou negativa. Em 
relação aos fatos contábeis e suas respecti-
vas variações no patrimônio, julgue os itens 
que se seguem e marque a opção incorreta.

a) A Insubsistência Passiva acontece 
quando algo que deixou de existir 
provocou efeito negativo no patrimônio 
da entidade.

b) Quando ocorre uma Superveniência 
Passiva, a Situação Líquida diminui.

c) As Superveniências provocam sempre 
um aumento do passivo ou do ativo.

d) O desaparecimento de um bem é um 
exemplo de Insubsistência do Passivo.

e) Toda Insubsistência do Passivo é uma 
Insubsistência Ativa.

161. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) Ob-
serve a seguinte relação de contas e saldos 
extraída do Razão da firma Escoras e Andai-
mes S.A. em 31 de dezembro:

 • Ações de Coligadas – R$ 1.100,00
 • Ações em Tesouraria – R$ 200,00
 • Caixa – R$ 1.300,00
 • Capital a Realizar – R$ 3.000,00
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 • Capital Social – R$ 15.000,00
 • Clientes – R$ 2.500,00
 • Custo das Mercadorias Vendidas –  

R$ 2.890,00
 • Depreciação Acumulada – R$ 900,00
 • Despesas do Exercício Seguinte – R$ 600,00
 • Despesas Operacionais – R$ 430,00
 • Despesas não Operacionais – R$ 190,00
 • Duplicatas a Receber – R$ 2.400,00
 • Fornecedores – R$ 5.000,00
 • Imóveis – R$ 11.000,00
 • Impostos a Recolher – R$ 1.300,00
 • Impostos Faturados – R$ 410,00
 • Mercadorias – R$ 2.200,00
 • Móveis e Utensílios – R$ 2.300,00
 • Receitas de Vendas – R$ 4.000,00
 • Receitas não Operacionais – R$ 70,00
 • Reserva de Capital – R$ 300,00
 • Reserva Legal – R$ 350,00
 • Salários a Pagar – R$ 2.000,00
 • Títulos a Pagar – R$ 2.100,00
 • Títulos a Receber LP – R$ 500,00

O Balanço Patrimonial elaborado a partir 
do rol de contas acima vai evidenciar um 
Patrimônio Líquido no valor de:

a) R$ 12.450,00
b) R$ 12.600,00
c) R$ 12.650,00
d) R$ 15.450,00
e) R$ 15.600,00

162. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) O 
balanço tem por finalidade apresentar a 
posição financeira e patrimonial da empresa 
em determinada data. Assim fez a empresa 
Máxima S.A., em 31 de dezembro de 2012, 
com os elementos abaixo relacionados.

 • Receitas de Vendas – R$ 5.500,00
 • Caixa R$ – 900,00
 • Ações de Coligadas – R$ 2.100,00
 • Capital Social – R$ 14.000,00
 • Títulos a Pagar – R$ 2.100,00
 • ICMS sobre Vendas – R$ 600,00
 • Clientes – R$ 2.200,00
 • Provisão p/ Perdas em Investimentos R$ 

300,00
 • Capital a Realizar – R$ 2.500,00

 • Fornecedores – R$ 2.000,00
 • Custo das Mercadorias Vendidas  

R$ 2.720,00
 • Duplicatas a Receber – R$ 2.000,00
 • Móveis e Utensílios – R$ 2.300,00
 • Reserva Legal R$ – 400,00
 • Impostos a Recolher – R$ 1.100,00
 • Despesas de Alugueis – R$ 830,00
 • Mercadorias – R$ 3.200,00
 • Máquinas e Equipamentos –  

R$ 9.000,00
 • Reserva de Capital – R$ 500,00
 • Provisão para o Imposto de Renda  

R$ 790,00
 • Comissões Passivas – R$ 170,00
 • Despesas do Exercício Seguinte  

R$ 800,00
 • Depreciação Acumulada – R$ 1.800,00
 • Ações em Tesouraria – R$ 300,00
 • Contribuições a Recolher – R$ 200,00
 • Receitas Financeiras – R$ 110,00
 • Provisão para Devedores Duvidosos  

R$ 120,00
 • Salários a Pagar – R$ 1.700,00
 • Títulos a Receber LP – R$ 1.000,00

Na demonstração de contas e saldos 
acima, uma vez organizado corretamente o 
Balanço, vamos encontrar um:

a) resultado líquido do exercício de  
R$ 1.180,00.

b) passivo circulante de R$ 7.690,00.
c) ativo circulante de R$ 9.100,00.
d) patrimônio líquido de R$ 12.100,00.
e) ativo não circulante de R$ 12.300,00.
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Com base nos dados a seguir, responder a 
questão 163

163. (ESAF/CONTADOR PECFAZ MF 2013) O 
Auditor, ao analisar a demonstração contábil 
elaborada com base nestes dados, poderá 
certificar que o:

a) passivo não circulante é de  
R$ 45.000,00.

b) ativo não circulante é de R$ 43.000,00.
c) ativo circulante é de R$ 25.000,00.
d) passivo circulante é de R$ 40.000,00.
e) patrimônio líquido é de R$ 12.000,00.

164. (ESAF/ATA PECFAZ MF 2013) As contas 
escrituradas no livro Razão da empresa Alfa, 
em 31 de dezembro, apresentaram saldos 
nos seguintes valores:

Elaborando o balancete geral de verificação e o 
balanço patrimonial com os saldos apresenta-
dos nestas contas, o valor encontrado será:

a) R$ 143.000,00 de saldo credor.
b) R$ 133.000,00 de saldo devedor.
c) R$ 90.000,00 de ativo.
d) R$ 59.000,00 de patrimônio líquido .
e) R$ 36.000,00 de passivo exigível.

165. (ESAF/MDIC 2012) Saldos contábeis 
apurados no livro Razão em 31 de dezembro, 
antes do encerramento do resultado:

CONTAS SALDOS
Receita de Vendas 21.000,00

Capital Social 15.000,00

Produtos Acabados 14.800,00

Duplicatas a Pagar 14.000,00

Custo das Merc. Vendi-
das

14.000,00

Duplicatas a Receber 10.000,00

Salários a Pagar 5.200,00

Equipamentos 4.600,00

Caixa 4.000,00

Veículos 3.900,00

Títulos a Pagar a LP 3.800,00

Invest. em Controladas 3.500,00

Salários 3.000,00

Títulos a Receber a LP 3.000,00

Reserva Legal 1.800,00

Impostos 1.700,00

Aluguéis Ativos 1.600,00

Depreciação Acumulada 1.500,00

Prejuízos Acumulados 1.400,00

Reserva de Capital 1.200,00

Despesas Diferidas 1.200,00

Juros Passivos 1.100,00
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Prov. p/ Ajuste de Estoques 1.100,00

Elaborando o balanço patrimonial com 
os títulos acima, obteremos os seguintes 
valores:

a) Ativo Circulante R$ 30.000,00
b) Ativo Circulante R$ 28.900,00
c) Ativo Permanente R$ 12.000,00
d) Ativo Não Circulante R$ 12.000,00
e) Ativo Não Circulante R$ 15.000,00

166. (ESAF – AFRFB – 2002) Da leitura atenta 
dos balanços gerais da Cia. Emile, levantados 
em 31.12.01 para publicação, e dos 
relatórios que os acompanham, podemos 
observar informações corretas que indicam 
a existência de:

 • Capital de Giro no valor de R$ 2.000,00.
 • Capital Social no valor de R$ 5.000,00.
 • Capital Fixo no valor de R$ 6.000,00.
 • Capital Alheio no valor de R$ 5.000,00.
 • Capital Autorizado no valor de R$ 

5.500,00.
 • Capital a Realizar no valor de R$ 1.500,00.
 • Capital Investido no valor de R$ 8.000,00
 • Capital Integralizado no valor de R$ 

3.500,00
 • Lucros Acumulados no valor de R$ 500,00.
 • Prejuízo Líquido do Exercício no valor de 

R$ 1.000,00.

A partir das observações acima, podemos 
dizer que o valor do Capital Próprio da Cia. 
Emile é de:

a) R$ 5.500,00.
b) R$ 5.000,00.
c) R$ 4.000,00.
d) R$ 3.500,00.
e) R$ 3.000,00.

167. (ESAF/CONTADOR PECFAZ MF 2013) O 
Livro Razão da firma Afrescos & Molduras 
Ltda. demonstra as seguintes contas e 
respectivos saldos no fim do exercício social:

Elaborando o Balanço Patrimonial, após a 
apuração do resultado do exercício, cuja 
única distribuição foi 30% para o imposto de 
renda, deverá ser ostentado o valor de:

a) R$ 4.500,00 de patrimônio líquido.
b) R$ 4.660,00 de ativo não circulante.
c) R$ 4.962,00 de patrimônio líquido.
d) R$ 5.160,00 de patrimônio líquido.
e) R$ 6.900,00 de passivo circulante.

168. (ESAF/CVM 2010) A empresa Struturas 
& Modelos S/A, no fim do exercício social, 
apresentou as seguintes contas e saldos:
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Do resultado do exercício, a empresa 
destinou R$ 190,00 para imposto de renda e 
o restante para reservas de lucros.

Contabilizado o resultado do exercício e a 
distribuição do lucro, pode-se dizer que das 
contas apresentadas surgirá um patrimônio 
líquido de:

a) R$ 5.580,00
b) R$ 5.770,00
c) R$ 5.780,00
d) R$ 5.880,00
e) R$ 5.970,00

169. (ESAF/FISCAL RJ 2010) A seguinte 
relação de contas e saldos foi extraída do 
livro Razão de determinada empresa, no dia 
do encerramento do exercício social:

Ao elaborar um balancete de verificação 
com as contas acima, podemos ver que:

a) o balancete está fechado com o saldo 
de R$ 1.530,00.

b) o balancete não fecha, pois o saldo 
devedor é R$ 200,00, a maior.

c) o saldo credor é de apenas R$ 1.465,00.
d) o saldo devedor é de apenas R$ 

1.382,00.
e) para fechar o balancete, faltam R$ 

100,00 no crédito.

170. (ESAF – FISCAL-RJ – 2010 – Adaptada) 
A empresa Mercantil Varejista S/A mandou 
elaborar o balanço de 2011 com base 
nos seguintes saldos contábeis, aqui 
demonstrados em ordem alfabética:
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Apurado o resultado do exercício, a empresa 
destinou um terço para imposto de renda e 
dois terços para reserva de lucros.

Ao elaborar o balanço patrimonial com base 
nas contas e saldos acima, a empresa vai 
constatar a existência de um:

a) Ativo Circulante no valor de R$ 2.280,00.
b) Ativo Permanente no valor de  

R$ 1.386,00.
c) Passivo Circulante no valor de  

R$ 2.196,00.
d) Patrimônio Líquido no valor de  

R$ 1.485,00.
e) Ativo Total no valor de R$ 4.020,00.

PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE

171. (ESAF/CONTADOR MTUR 2014) Assinale 
a opção correta.

a)  O Princípio da Prudência especifica 
que ante duas alternativas, igualmente 
válidas, para a quantificação da variação 
patrimonial, deverá ser adotado o 
maior valor para os bens e direitos e 
o menor valor para as obrigações ou 
exigibilidades.

b)  Segundo o Princípio Contábil da 
Competência, as despesas e receitas 
devem ser contabilizadas como tais, 
no momento de sua ocorrência, 
independentemente de seu pagamento.

c)  O Princípio Contábil da Prudência 
aconselha que se deve sempre 
contabilizar a previsão de possíveis 
Prejuízos e nunca a antecipação de 
possíveis Lucros.

d)  Segundo o Princípio Contábil da 
Competência, o reconhecimento da 
receita de uma venda a prazo deverá 
ocorrer apenas no momento do 
recebimento de seu valor.

e)  O Princípio Contábil da Prudência 
determina que, quando se apresentarem 
opções igualmente aceitáveis diante 
dos outros princípios fundamentais 
de contabilidade, deverá ser escolhida 
a opção que menos diminui ou mais 
aumenta o valor do Patrimônio Líquido.

172. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF 
2013) Quando, ao avaliar o estoque final 
de mercadorias, procuramos atender à re-
comendação “custo ou mercado, o que for 
menor”, estamos observando um princípio 
fundamental de contabilidade.

Indique abaixo qual é esse princípio.

a) Consistência.
b) Objetividade.
c) Oportunidade.
d) Materialidade.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1404

e) Prudência.

173. (ESAF/FISCAL DE RENDAS RJ 2010) 
Assinale abaixo a única opção que contém 
uma afirmativa verdadeira.

a)  Pelo princípio da continuidade, a 
entidade deverá existir durante o prazo 
estipulado no contrato social e terá 
seu Patrimônio contabilizado a Custo 
Histórico.

b)  Para obedecer o princípio contábil da 
prudência, quando houver duas ou 
mais hipóteses de realização possível 
de um item, deve ser utilizada aquela 
que representar um maior ativo ou um 
menor passivo.

c)  Segundo o princípio da competência, 
as receitas e as despesas devem ser 
incluídas na apuração do resultado 
do período em que, efetivamente, 
ocorrerem os recebimentos ou 
pagamentos respectivos.

d)  O princípio da oportunidade determina 
que os registros contábeis sejam feitos 
com tempestividade, no momento em 
que o fato ocorra, e com integralidade, 
pelo seu valor completo.

e)  Existe um princípio contábil chamado 
“Princípio da Atualização Monetária” 
que reconhece que a atualização 
monetária busca atualizar o valor de 
mercado e não o valor original; por 
isso, não se trata de uma “correção”, 
mas apenas de uma “atualização” dos 
valores.

174. (ESAF – AFRFB – 2003) Quando o Conta-
dor registra, no fim do exercício, uma varia-
ção cambial para atualizar a dívida em mo-
eda estrangeira; quando faz provisão para 
crédito de liquidação duvidosa; ou quando 
faz um lançamento de ajuste do estoque ao 
preço de mercado está apenas:

a) cumprindo a sua obrigação profissional.
b) executando o regime contábil de com-

petência.

c)  cumprindo o princípio fundamental da 
prudência.

d)  satisfazendo o princípio fundamental da 
entidade.

e)  seguindo a convenção do conservado-
rismo.

175. (ESAF – GEFAZ-MG – 2005) Cumprir ou 
observar o Princípio de Contabilidade da 
Prudência significa, dentro de alternativas 
possíveis e válidas,

a) demonstrar o menor ativo e o maior 
passivo.

b) demonstrar o maior ativo e o menor 
passivo.

c) demonstrar sempre o patrimônio líqui-
do real.

d) obter o menor lucro possível.
e) obter o maior lucro possível.

176. (ESAF/AFC CGU 2008) Sobre os 
enunciados dos Princípios de Contabilidade, 
estabelecidos na Resolução nº 750/1993, 
são apresentadas as seguintes assertivas:

I – desde que tecnicamente estimável, o 
registro das variações patrimoniais deve ser 
feito, de imediato e com a extensão correta, 
independentemente das causas que as 
originaram, mesmo na hipótese de somente 
existir razoável certeza de sua ocorrência.

II – após sua integração ao patrimônio, o 
bem, direito ou obrigação não poderão 
ter alterados seus valores intrínsecos, 
admitindo-se, tão-somente, sua reavaliação 
e atualização monetária e a decomposição 
em elementos e/ou sua agregação, 
parcial ou integral, a outros elementos do 
patrimônio líquido.

III – consideram-se realizadas as receitas 
sempre que houver a extinção, parcial 
ou total, de um passivo, qualquer que 
seja o motivo, sem o desaparecimento 
concomitante de um ativo de valor igual ou 
maior.

IV – quando da classificação e avaliação das 
mutações patrimoniais, quantitativas e qua-
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litativas, devem ser consideradas a conti-
nuidade ou não da entidade, bem como sua 
vida definida ou provável, pois influencia o 
valor econômico dos ativos e, em muitos ca-
sos, o valor ou o vencimento dos passivos, 
especialmente quando a extinção da entida-
de tem prazo determinado, previsto ou pre-
visível.

V – quando se apresentarem opções igual-
mente aceitáveis diante dos demais Prin-
cípios Fundamentais de Contabilidade, 
deve-se escolher a hipótese de que resulte 
menor patrimônio líquido.

Considerando que a sequência das assertivas 
apresentadas não guarda necessariamente 
correlação com a sequência das opções 
apresentadas, das assertivas apresentadas, 
a única incorreta é aquela que se refere ao 
Princípio da (do):

a) Continuidade.
b) Prudência.
c) Competência.
d) Registro pelo Valor Original.
e) Oportunidade.

177. (ESAF/ANEEL 2004) As Lojas Santos & 
Souza, em 25 de março de 2003, adquiriram 
a vista, por R$ 60 mil, um terreno, cujo 
valor estava avaliado em R$ 68 mil. Na 
escrituração da empresa o lançamento 
contábil dessa operação deve ser feito:

a) por R$ 68.000,00, de acordo com o 
princípio contábil do custo é a base de 
valor.

b) por R$ 68.000,00, em decorrência do 
princípio contábil da competência de 
exercício.

c) por R$ 60.000,00, conforme o princípio 
contábil do registro pelo valor original.

d) por R$ 60.000,00, de acordo com o 
regime de caixa já que o pagamento foi 
a vista.

e) pelo valor original do laudo de avaliação 
feito no dia do balanço do exercício.

OPERAÇÕES COM MERCADORIAS

178. (ESAF – AFRFB – 2012) Nas operações 
de mercadorias, o valor dos gastos com 
transportes, quando estes são feitos sob a 
responsabilidade do comprador,

a) aumentam o valor das mercadorias 
compradas.

b) são registrados a débito de uma conta 
de despesa.

c) diminuem o valor dos estoques de 
mercadorias.

d) não geram efeitos no custo das 
mercadorias vendidas quando estes são 
realizados.

e) não afetam o valor dos estoques de 
mercadorias.

179. (ESAF – CONTADOR – MTUR 2014) O 
Empório das Máquinas S.A. realizou a prazo 
a compra de máquinas com a intenção 
de revender. A operação foi a seguinte: 
aquisição de 3 unidades a R$ 1.200,00 cada 
uma, com incidência de 18% de ICMS, e de 
5% de IPI. A contabilização no livro Diário foi 
a seguinte:

a) Mercadorias    3.600,00
   ICMS a Recuperar   648,00
   IPI a Recuperar   180,00
   a Duplicatas a Pagar   4.428,00

b)  Mercadorias    2.952,00
   ICMS a Recuperar   648,00
   IPI a Recuperar   180,00
   a Duplicatas a Pagar   3.780,00

c)  Mercadorias    3.132,00
   ICMS a Recuperar   648,00 
   a Duplicatas a Pagar   3.780,00
d) Mercadorias    3.600,00
   IPI a Recuperar  180,00 
   a Duplicatas a Pagar   3.780,00
e)  Mercadorias    3.780,00
   ICMS a Recuperar   648,00
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180. (ESAF – FISCAL DE RENDAS-RJ 2010) A 
empresa Varejo Comercial Ltda. opera sem 
controle permanente de estoque e, em 10 
de março de 2009, efetuou adiantamento a 
fornecedores no valor de R$ 90.000,00, com 
vistas à futura aquisição de matérias-primas. 
Quando, em 05 de abril, a empresa receber 
as matérias-primas, com ICMS de 12%, e 
liquidar a operação, deverá contabilizá-la 
com o seguinte lançamento:

181. (ESAF – MDIC – 2012) Compra de merca-
dorias, a prazo, para revender nos Armazéns 
do Porto Ltda., nos seguintes termos:

 • Quantidade adquirida: 2.000 unidades;

 • Preço unitário de compra: R$ 2,50;

 • Incidência de ICMS a 15% e de IPI a 5%.

A contabilização deverá ser efetuada da 
seguinte forma:

a)  Débito: de Mercadorias 4.000,00 da 
compra 750,00 do ICMS (15%) 250,00 
do IPI (5%) e crédito de Fornecedores 
5.000,00 pela dívida total.

b)  Débito: de Mercadorias 5.000,00 da 
compra 750,00 do ICMS (15%) 250,00 
do IPI (5%) e crédito de Fornecedores 
6.000,00 pela dívida total.

c) Débito: de Mercadorias 5.000,00 da 
compra e do ICMS (15%) e de IPI a 
recuperar 250,00 do IPI (5%) e crédito 
de Fornecedores 5.250,00 pela dívida 
total.

d) Débito: de Mercadorias 4.250,00 da 
compra e do IPI (5%) e ICMS a Recuperar 
750,00 do ICMS (15%) e crédito de 
Fornecedores 5.000,00 pela dívida total.

e) Débito: de Mercadorias 4.500,00 da 
compra e do IPI (5%) e ICMS a Recuperar 
750,00 do ICMS (15%) e crédito de 
Fornecedores 5.250,00 pela dívida total.

182. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) 
O Empório das Telhas Ltda. adquiriu uma 
partida de mercadorias constante de 3 
milheiros, pagando à vista R$ 900,00 mais 
R$ 27,00 de IPI; sobre essa compra houve 
também incidência de ICMS a base de 18%. 
Quando o Empório vendeu dois terços 
dessa mercadoria, com ICMS no mesmo 
percentual, apurou um custo de vendas no 
valor de:

a) R$ 618,00
b) R$ 600,00
c) R$ 510,00
d) R$ 492,00
e) R$ 474,00

183. (ESAF – TFC – 1996) Uma empresa usa 
uma única conta para registrar estoques, 
entradas e saídas de mercadorias. No final 
do exercício de 1995, essa conta apresenta-
va saldo devedor de 80.000,00. O resultado 
bruto com mercadorias no exercício foi de 
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140.000,00 (positivo). O estoque final de 
mercadorias em 31.12.95 era, portanto, de:

a) 60.000,00
b) 80.000,00
c) 120.000,00
d) 140.000,00
e) 220.000,00

184. (ESAF – AGENTE – SUSEP – 2006) A fir-
ma Agrária Agronegócios Ltda. utiliza a con-
ta Mercadorias na modalidade conta mista, 
sendo debitada pelo valor das compras e 
creditada pelo valor das vendas.

Se, no fim do período, a conta mercadorias, 
que representa o item “geagá”, inteiramente 
isento de tributação, apresentar saldo 
contábil credor, no valor de R$ 5.000,00, e 
o inventário físico final for avaliado em R$ 
2.000,00, pode-se dizer que as operações 
com esse item ocasionaram

a) prejuízo de  R$ 2.000,00.
b) prejuízo de  R$ 3.000,00.
c) lucro de  R$ 3.000,00.
d) lucro de  R$ 5.000,00.
e) lucro de  R$ 7.000,00.

185. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF 
2013) A Cia. Das Compras emitiu nota 
fiscal de venda com valor a pagar de R$ 
96.000,00, constando o preço de venda 
mais IPI de 20%. O ICMS foi computado à 
alíquota de 18%. O Custo das Mercadorias 
Vendidas foi calculado em R$ 45.000,00. 
Também ocorreram despesas com vendas 
de R$ 7.000,00 e Administrativas de R$ 
8.000,00. Quando foram feitos os cálculos 
de apuração para elaborar a Demonstração 
do Resultado do Exercício, essa operação 
contribuiu com um resultado operacional 
bruto de

a) R$ 26.176,00
b) R$ 20.600,00
c) R$ 17.976,00
d) R$ 17.400,00
e) R$ 14.520,00

186. (ESAF – AFRFB – 2009) Em 31.12.2008, 
a empresa Baleias e Cetáceos S/A colheu 
em seu livro Razão as seguintes contas e 
saldos respectivos com vistas à apuração do 
resultado do exercício:

01 – Vendas de Mercadorias R$ 12.640,00

02 – Duplicatas Descontadas R$ 4.000,00

03 – Aluguéis Ativos R$ 460,00

04 – Juros Passivos R$ 400,00

05 – ICMS sobre vendas R$ 2.100,00

06 – Fornecedores R$ 3.155,00

07 – Conta Mercadorias R$ 1.500,00

08 – FGTS R$ 950,00

09 – Compras de Mercadorias R$ 3.600,00

10 – ICMS a Recolher R$ 1.450,00

11 – Clientes R$ 4.500,00

12 – Salários e Ordenados R$ 2.000,00

13 – PIS s/Faturamento R$ 400,00

14 – COFINS R$ 1.100,00

15 – Frete sobre vendas R$ 800,00

16 – Frete sobre compras R$ 300,00

17 – ICMS sobre compras R$ 400,00

O inventário realizado em 31.12.08 acusou 
a existência de mercadorias no valor de R$ 
1.000,00.

Considerando que na relação de saldos 
acima estão indicadas todas as contas que 
formam o resultado dessa empresa, pode-se 
dizer que no exercício em causa foi apurado 
um Lucro Operacional Bruto no valor de:

a) R$ 9.040,00
b) R$ 6.540,00
c) R$ 5.040,00
d) R$ 4.240,00
e) R$ 2.350,00
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187.  (ESAF – AFRFB – 2009) No mercadinho 
de José Maria Souza, que ele, orgulhosa-
mente, chama de Supermercado Barateiro, 
o Contador recebeu a seguinte documenta-
ção:

Inventário físico-financeiro de mercadorias:

Elaborado em 31.12.2007: R$90.000,00

Elaborado em 31.12.2008: R$ 160.000,00

Notas-fiscais de compras de mercadorias:

Pagamento a vista R$ 120.000,00

Pagamento a prazo R$  80.000,00

Notas-fiscais de vendas de mercadorias:

Recebimento a vista  R$90.000,00

Recebimento a prazo R$ 130.000,00

Os fretes foram cobrados à razão de R$ 
25.000,00 sobre as compras e de R$ 
15.000,00 sobre as vendas; o Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e Serviços foi 
calculado à razão de 15% sobre as compras 
e sobre as vendas. Não há ICMS sobre os 
fretes, nem outro tipo de tributação nas 
operações. 

Com base nessa documentação, coube 
ao Contador contabilizar as operações e 
calcular os custos e lucros do Supermercado. 
Terminada essa tarefa, podemos dizer que 
foi calculado um lucro bruto de vendas, no 
valor de:

a) R$ 90.000,00
b) R$ 47.000,00
c) R$ 87.000,00
d) R$ 62.000,00
e) R$ 97.000,00

188. (ESAF – AFC – STN – 2008) A empresa 
Negócios de Comércio S.A., em 31 de 
dezembro de 2007, entre outras contas, 
apresentou para balanço os seguintes 
dados:

 • Vendas deste exercício R$120.000,00
 • Compras deste exercício R$100.000,00
 • Compras do ano passado R$  30.000,00
 • Frete pago s/ as compras R$8.000,00

 • Frete pago s/ as vendas R$6.000,00
Impostos apurados no exercício:

 • IPVA        R$1.200,00
 • Imposto de Renda      R$1.500,00
 • IPTU        R$2.000,00
 • IPI sobre as compras      R$5.000,00
 • ICMS s/ as compras      R$12.000,00
 • ICMS sobre as vendas   R$14.000,00
 • EF de mercadorias     R$ 40.000,00

Com base nas informações fornecidas acima, 
podemos calcular um lucro operacional 
bruto no valor de:

a) R$ 25.000,00
b) R$ 23.000,00
c) R$ 21.000,00
d) R$ 20.000,00
e) R$ 15.000,00

189. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ – CE 2007) O 
Armazém de Brinquedos Ltda. promoveu 
vendas a prazo no valor de R$ 18.000,00, 
com entregas em domicílio. As vendas 
foram tributadas com ICMS de R$ 3.000,00, 
sendo de R$ 2.000,00 o valor do frete pago.

Sabendo-se que a operação gerou como 
resultado operacional bruto (RCM) um 
prejuízo de R$ 1.800,00, pode-se afirmar 
que o custo das mercadorias vendidas 
(CMV) foi de:

a) R$ 19.800,00
b) R$ 16.800,00
c) R$ 14.800,00
d) R$ 13.200,00
e) R$ 11.200,00

190. (ESAF – CONTADOR – MP – 2006) Na 
empresa Melíflua Comercial de Mel e Deri-
vados S/A, o funcionamento da conta Mer-
cadorias é pelo método da conta mercado-
rias desdobrada em três: estoques, compras 
e vendas, controladas por inventário perió-
dico.

Durante o mês de abril esse sistema foi 
utilizado como se segue:
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 • Saldo inicial da conta: R$ 120.000,00
 • Compras efetuadas no mês, a preço de 

nota fiscal: R$ 100.000,00
 • Vendas realizadas no mês, a preço de 

nota fiscal: R$ 180.000,00.

Considerando que as compras e as vendas 
sofrem tributação apenas de ICMS à 
alíquota de 17% e que o inventário final foi 
avaliado em R$ 80.000,00, pode-se dizer 
que o movimento de mercadorias no mês 
de referência ocasionou:

a) custo das vendas no valor de R$ 
116.800,00.

b) lucro bruto no valor de R$ 46.800,00.
c) lucro bruto no valor de R$ 40.000,00.
d) ICMS a recolher no valor de R$ 

30.600,00.
e) ICMS a recolher no valor de R$ 

13.600,00.

191. (ESAF – AFRFB – 2002) No balancete de 
30 de junho, a firma Zimbra Comercial Ltda., 
apresentava um estoque de mercadorias no 
valor de R$ 75.000,00.

Durante o mesmo mês, o movimento de 
entradas e saídas demonstrou: estoque 
inicial de R$ 60.000,00, com compras de R$ 
120.000,00 e vendas de R$ 100.000,00.

As operações foram tributadas em 10% com 
IPI nas compras; em 12% com ICMS nas 
compras; e em 17% com ICMS nas vendas.

No mês seguinte, ao acertar as contas com 
o fisco, a empresa demonstrará, em relação 
ao movimento de junho passado,

a) ICMS a Recolher de R$ 17.000,00.
b) ICMS a Recuperar de R$ 14.400,00.
c) ICMS a Recuperar de R$ 4.600,00.
d) ICMS a Recolher de R$ 2.600,00.
e) ICMS a Recolher de R$ 1.160,00.

192. (ESAF – AFC – STN – 2002) A Mercearia 
do Lado Seis Ltda. vendeu uma partida de 
farinha por R$ 3.200,00 no dia 05 de maio. 
Embora esse preço sofra a incidência de 
ICMS a 17%, a operação rendeu lucro bruto 
de R$ 556,00.

A farinha foi comprada a prazo, para 
pagamento de uma única vez, com 
incidência de ICMS a 10%.

Sabendo-se que, após a venda do dia 05, 
restou em estoque apenas 30% da farinha 
comprada, podemos, com segurança, dizer 
que o registro correto para contabilizar a 
operação de compra da farinha, entre os 
abaixo, é o seguinte lançamento:

a) Diversos
a Fornecedores 
Mercadorias   R$ 3.000,00 
ICMS a Recuperar   R$333,33  
    R$ 3.333,33
b) Diversos 

a Fornecedores 
Mercadorias   R$ 3.000,00 
ICMS a Recuperar   R$300,00  
   R$ 3.300,00

c) Diversos 
a Fornecedores 
Mercadorias    R$ 2.700,00

   ICMS a Recuperar  R$ 300,00  
    R$ 3.000,00

d) Diversos 
a Fornecedores 
Mercadorias    R$ 2.100,00

  ICMS a Recuperar  R$210,00  
    R$ 2.310,00

e)  Diversos 
a Fornecedores

 Mercadorias   R$ 1.890,00
 ICMS a Recuperar  R$210,00  
    R$ 2.100,00

193. (ESAF – AFRFB – 2003) A empresa 
Comércio Industrial Ltda. comprou 250 latas 
de tinta ao custo unitário de R$ 120,00, 
tributadas com IPI de 5% e ICMS de 12%. 
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Pagou entrada de 20% e aceitou duas 
duplicatas mensais de igual valor.

A tinta adquirida foi contabilizada conforme 
sua natureza contábil funcional, com a 
seguinte destinação:

 • 50 latas para consumo interno;

 • 100 latas para revender; e

 • 100 latas para usar como matéria-
prima.

Após efetuar o competente lançamento 
contábil, é correto afirmar que, com essa 
operação, os estoques da empresa sofreram 
aumento no valor de:

a) R$ 31.500,00
b) R$ 30.000,00
c) R$ 28.020,00
d) R$ 27.900,00
e) R$ 26.500,00

194. (ESAF/CONTADOR MTUR 2014) As 
informações abaixo foram extraídas da Ficha 
de Controle de Estoques de determinada 
mercadoria, na empresa Comercial de 
Varejos S.A., em 31/12/2013.

 • quantidade no estoque inicial 250
 • quantidade comprada no período 750
 • quantidade vendida no período 800
 • preço de compra no período R$ 16,00 

por unidade
 • preço de venda no período R$17.600,00 

pelo total vendido
 • ICMS sobre compra 17%
 • ICMS sobre vendas 17%
 • valor do estoque inicial R$ 3.500,00

A partir das informações acima, pode-se 
dizer que o valor do estoque final, avaliado 
pelo método do preço médio ponderado, é 
de:

a) R$ 2.575,00
b) R$ 2.692,00
c) R$ 2.728,00
d) R$ 3.100,00
e) R$ 4.140,00

195. (ESAF – MDIC – 2012) Elabore a ficha de 
controle de estoques com os seguintes da-
dos:

 • Mercadorias existentes em 01/10 = 60 
unidades ao custo de R$ 20,00;

 • Compras a prazo em 04/10 = 100 
unidades ao custo unitário de R$ 24,00;

 • Vendas em 10/10 de 80 unidades ao 
preço unitário de R$ 30,00.

 • A empresa não sofre tributação e avalia 
os estoques a custo médio ponderado.

Com essas informações podemos dizer que 
a operação de venda teve um custo de:

a) R$ 1.600,00
b) R$ 1.680,00
c) R$ 1.800,00
d) R$ 1.920,00
e) R$ 2.400,00

196. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ – CE – 2007) 
A movimentação do estoque de bens de 
vendas da empresa Almerícias Comercial, na 
primeira semana de novembro, evidenciou 
estoque inicial de R$ 1.200,00, estoque 
final de 72 unidades e vendas brutas de R$ 
2.900,00.

Sabendo-se que as compras do período 
foram de R$ 1.800,00 para 150 unidades, 
que já havia 120 unidades em estoque e 
que as operações não sofrem qualquer 
tributação, pode-se dizer que o valor do:

a) estoque final, pelo critério PEPS, foi de 
R$ 720,00.

b) estoque final, pelo critério UEPS, foi de 
R$ 864,00.

c) custo da mercadoria vendida, pelo 
critério PEPS, foi de R$ 2.280,00.

d) custo da mercadoria vendida, pelo 
critério UEPS, foi de R$ 2.136,00.

e) lucro operacional bruto, pelo critério 
PEPS, foi de R$ 764,00.

197. (ESAF – AFRFB – 1998) A nossa empresa 
identificou seu estoque de mercadorias em 
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2.000 unidades avaliadas ao custo médio 
unitário de R$ 60,00. Logo após, promoveu 
uma venda de 1.500 unidades à vista, por 
R$ 150.000,00, numa operação isenta de 
tributação.

O comprador, todavia, mostrando-se 
insatisfeito com a transação, devolveu 20% 
da compra e ainda conseguiu obter um 
abatimento de 10% no preço.

Feita a renegociação e refeitos os registros 
cabíveis, a nossa empresa mantém um 
estoque de mercadorias assim formado:

a) 500 unidades a R$ 54,00 = R$ 27.000,00
b) 800 unidades a R$ 54,00 = R$ 43.200,00
c) 500 unidades a R$ 60,00 = R$ 30.000,00
d) 800 unidades a R$ 60,00 = R$ 48.000,00
e) 800 unidades a R$ 90,00 = R$ 72.000,00

198. (ESAF/AFC STN 2002) A Empresa Duas 
Ltda. é um bazar que comercializa miudezas. 
Tomando-se por base, especificadamente, 
o item “chaveiros de prata”, podemos 
observar o seguinte movimento:

 • em 01/03 = existência de 50 unidades
 • em 02/03 = aquisição de 20 unidades
 • em 03/03 = venda de 40 unidades
 • em 04/03 = aquisição de 20 unidades
 • em 05/03 = venda de mais 20 unidades

O custo unitário do estoque existente em 01 
de março era de R$ 80,00.

O preço unitário da primeira compra foi de 
R$ 100,00. Nas demais operações, quer de 
compra quer de venda, esse preço unitário 
foi acrescido de 20%, sempre em relação à 
operação anterior.

Sobre as compras e as vendas incidiu ICMS 
em 15%.

O custo total do estoque existente ao fim 
do dia 04 de março, se for corretamente 
avaliado pelo critério PEPS, deverá alcançar 
o valor de:

a) R$ 3.298,00
b) R$ 4.000,00
c) R$ 4.828,00

d) R$ 4.948,00
e) R$ 6.122,00

199. (ESAF – AFRFB – 2002.2) Apurando cus-
tos e estoques a cada mês, a empresa Ya-
goara S/A processou os cálculos do mês de 
dezembro de 2001 a partir dos seguintes da-
dos:

 • Estoque inicial avaliado em R$ 
22.000,00.

 • Compras de mil unidades ao preço 
unitário de R$ 25,00.

 • Vendas de 720 unidades ao preço 
unitário de R$ 50,00.

 • IPI sobre compras a 8%.
 • ICMS sobre compras a 12%.
 • ICMS sobre vendas a 17%.
 • Devolução de vendas no valor de R$ 

6.000,00.
 • Estoques avaliados pelo critério PEPS.
 • Estoque inicial mensurado em 1.100,00 

unidades.
 • Todas as operações do período foram 

realizadas a prazo.

Com fulcro nos dados e informações acima, 
o cálculo correto dos custos vai indicar um 
estoque final no valor de:

a) R$ 36.000,00
b) R$ 34.000,00
c) R$ 33.000,00
d) R$ 31.600,00
e) R$ 30.000,00

200.  (ESAF – AFRFB – 1996) A CIA. AMAZÔNIA 
compra a prazo lotes de um determinado 
produto na seguinte ordem:

Lotes
Data 

Aquisição
Quantida-

de
Preço

Unitário

A 4.1.X1 500 R$
400,00

B 20.1.X1 1.000 R$
450

C 27.1.X1 2.000 R$
520
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Considerando ainda que:

I – sobre as compras do Lote A foram pagos 
fretes no valor de $ 20 por unidade trans-
portada em 5.1.X1;

II – devolução em 21.1.X1 de 200 unidades 
do Lote B;

III – sobre as compras do Lote C foi concedi-
do um abatimento no valor de $ 118.400 em 
28.1.X1;

IV – no mês foram consumidas: 1.200 uni-
dades, em 23.1.X1, e 2.000 unidades, em 
30.1.X1.

Com base nestes dados, pode-se afirmar 
que o valor dos estoques consumidos, de 
acordo com a média ponderada fixa, foi de: 

a) $ 1.445.626,38
b) $ 1.570.000,00
c) $ 1.449.600,00
d) $ 1.446.400,00
e) $ 1.445.520,00

201. (ESAF – ANALISTA – CVM – 2000) Re-
sumo das operações realizadas durante o 
exercício social de 2000 pela Cia. Sol Nas-
cente com o produto A.

Data Histórico
Quant. 

(un) 
Valor (un)  

Valor 

total

01.01 Ei 10 10,00 100,00

20.01 Aquisição 20 7,00 140,00

05.03 Venda 5 12,00 60,00

15.04 Venda 10 11,00 110,00

06.06 Aquisição 10 12,00 120,00

09.08 Venda 5 14,00 70,00

20.12 Venda 18 15,00 270,00

O estoque final do produto foi avaliado em 
R$ 22,00.

Conclui-se do exposto que o critério de 
avaliação de estoques usado foi o (a)

a)  PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair)
b)  UEPS (último a entrar, primeiro a sair)

c)  Média ponderada móvel
d)  média simples dos preços relativos 

às aquisições     efetuadas durante o 
exercício

e)  preço específico

202. (ESAF – TCE-ES) Entre os métodos de 
estimativa de estoques existe o “Método 
do Varejo” que, segundo o prof. Hélio de 
Paula Leite, “...é muito frequente em lojas 
de departamentos, drogarias e empresas 
comerciais que trabalham com extensa lista 
de itens, cujo levantamento físico mensal ou 
semanal seria extremamente oneroso.”

A Farmácia e Drogaria Sanador Ltda. utiliza 
o Método do Varejo em suas estimativas 
mensais de estoques. Os dados referentes 
ao mês de Janeiro de 2001, inclusos os 
preços de custo e de venda, são mostrados 
abaixo:

Estoque inicial em 01/01/01: custo R$ 
600,00, preço de venda R$ 1.000,00

Compras Líquidas durante janeiro: custo R$ 
1.500,00, preço de venda R$ 2.500,00

Vendas Líquidas durante janeiro a preço de 
venda R$ 3.200,00

Aplicando-se o citado Método do Varejo 
à situação acima, vamos encontrar os 
seguintes valores:

a) R$ 180,00 como custo do estoque final 
em 31/01/01

b)  R$ 180,00 como custo das mercadorias 
vendidas em janeiro (CMV)

c) R$ 1.280,00 como custo das mercadorias 
vendidas em janeiro (CMV)

d)  R$ 1.920,00 como custo do estoque 
final em 31/01/01

e) R$ 1.920,00 como lucro bruto apurado 
em janeiro
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203. (ESAF – AUDITOR – RECIFE – 2003) Refe-
rindo-se aos métodos de avaliação de esto-
ques, considere as seguintes informações:

 • O preço de mercado tende a diminuir, 
ou seja, o preço dos produtos repostos 
tem sido sempre menor que o dos 
produtos adquiridos anteriormente;

 • O estoque inicial apresentava um valor 
de R$ 300,00, correspondente a 100 
unidades do seu único produto para 
venda;

 • No mês foram adquiridas mais 200 
unidades ao preço de R$ 2,00 cada; e

 • Foram vendidas 250 unidades.
Indique o saldo final do estoque, se 
avaliarmos corretamente este item do Ativo 
e o valor do Custo das Mercadorias Vendidas 
(Valores em R$)

Estoques            Custo das Mercadorias Vendidas

a)  100,00   600,00
b)  110,00   590,00
c)  120,00   580,00
d)  130,00   570,00
e)  150,00   550,00

204. (ESAF – ATE-MS – 2001) A empresa MIP 
Comercial utiliza o Método do Inventário 
Periódico, com avaliação pelo critério PEPS, 
para controlar os seus estoques. Durante 
o exercício de 2000, entretanto, houve um 
roubo de mercadorias que só foi descoberto 
em março de 2001 com a confissão do 
culpado.

No exercício de 2000 o “custo das mercado-
rias roubadas” foi incluído, despercebida-
mente,

a) no estoque inicial de mercadorias
b) nas compras de mercadorias
c) nas vendas de mercadorias
d) no estoque final de mercadorias
e) no custo das mercadorias vendidas

205. (ESAF – AFCE – TCU – 1999) Utilizando 
corretamente os critérios técnicos e legais 
de avaliação patrimonial, a empresa que 
não mantiver sistema de custo integrado e 

coordenado com o restante da escrituração, 
o chamado "controle permanente", deverá 
avaliar o custo de seus estoques de bens de 
vendas utilizando uma das opções abaixo. 
Assinale-a.

a) Ao custo das primeiras entradas.
b) Ao custo das últimas entradas.
c) Ao preço de custo médio ponderado.
d) Ao preço de custo médio ponderado ou 

a PEPS, opcionalmente.
e) Ao preço de custo médio ponderado, ou 

a PEPS, ou a UEPS, opcionalmente.

206. (ESAF – SEFA-PA – 2002) Considere os 
seguintes dados, relativos à única mercado-
ria que a empresa revende.

 • 31/01/02 => Estoque de 300 unidades a 
R$ 4,00 cada uma.

 • 10/02/02 => Compra de 200 unidades 
por R$ 1.000,00 (valor de fatura).

 • 15/02/02 => Venda de 400 unidades. 
 • 20/02/02 => Venda de 50 unidades.
 • 25/02/02 => Compra de 450 unidades 

por R$ 2.250,00 (valor de fatura).
 • 28/02/02 => Venda de 100 unidades.
 • 01/03/02 => Venda de 300 unidades.

Considerando que:

 • o Lucro Bruto sobre Vendas foi de  
R$ 680,00;

 • as compras e vendas estão sujeitas ao 
ICMS de 20%;

 • as despesas operacionais foram de  
R$ 180,00;

 • foi adotado o sistema de avaliação de 
estoques denominado de custo médio 
ponderado;

 • a provisão para Imposto de Renda foi de  
R$150,00,

podemos afirmar que, no Balanço de 
28.02.2002,

a) a Receita Bruta de Vendas foi de  
R$ 5.100,00.

b) o Custo de Mercadorias Vendidas foi de 
R$ 2.880,00.

c) o Custo de Mercadorias Vendidas foi de 
R$ 3.400,00.
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d) a Receita Bruta de Vendas foi de R$ 
3.600,00.

e) o Custo de Mercadorias Vendidas foi 
igual ao Lucro Bruto sobre Venda, isto é, 
de R$ 680,00.

207. (ESAF – SUSEP – 2010) No fim do perío-
do, o Contador pode observar que, por um 
lamentável lapso, seu estoque final de mer-
cadorias foi subavaliado. Um engano dessa 
natureza necessariamente provocou uma:

a) superavaliação do Custo das 
Mercadorias Vendidas do exercício.

b) superavaliação do Lucro Líquido do 
exercício.

c) diminuição da Receita Líquida do 
exercício.

d) subavaliação do Custo das Mercadorias 
Vendidas do exercício.

e) subavaliação do Estoque Inicial deste 
exercício.

208. (ESAF – ATM-FORTALEZA – 1998) A 
subavaliação de estoques no final do 
exercício

a) reduz o lucro bruto do exercício findo e 
do exercício seguinte.

b) reduz o lucro bruto do exercício findo, 
mas não afeta o resultado do exercício 
seguinte.

c) aumenta o lucro bruto do exercício 
findo e do exercício seguinte.

d) aumenta o lucro bruto do exercício 
findo e reduz o do exercício seguinte.

e) reduz o lucro bruto do exercício findo e 
aumenta o do exercício seguinte.

209. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-SP – 2009) 
Manoel encontrou o que queria: panelas de 
ferro feitas sob encomenda. Perguntando, 
encontrou o preço unitário de R$ 30,00. 
Soube também que havia incidência de 
ICMS de 17%, de IPI de 6% e de fretes à base 
de R$ 1,50 por lotes de 6 panelas.

Negociando, conseguiu obter um desconto 
de 8% no preço e fechou a compra de 30 
panelas, para revender.

Calculando, encontrou o custo contábil de:

a) R$ 961,50
b) R$ 808,50
c) R$ 736,50
d) R$ 744,60
e) R$ 713,70

210. (ESAF – AFCE – TCU – 1999) A empresa 
comercial "Compras, Trocas & Vendas" re-
solveu encerrar definitivamente o seu es-
toque de chapéus de couro, que já não ti-
nha fornecedor garantido, dispondo-se a 
vendê-lo sem nenhum lucro, ressarcindo-se, 
via preço, apenas do custo e do ICMS, que, 
certamente, teria de recolher na venda, à 
alíquota de 17%. Não havia ICMS anterior 
a ser recuperado. O custo do estoque em 
questão era de R$ 4.150,00. A tributação da 
venda para o ICMS era de 17%. Para não ga-
nhar nem perder, a firma "Compras, Trocas 
& Vendas” teria de vender seu estoque pelo 
valor total de:

a) R$ 3.444,50
b) R$ 4.150,00
c) R$ 4.855,50
d) R$ 5.000,00
e) R$ 5.850,00

211. (ESAF – AFPS – 2002) A Companhia 
Chimical Lorenço Lorne determinou que 
fosse feita a previsão de vendas de suas 
mercadorias, fixando-se preços e condições 
para o mês de junho.

A mercadoria denominada “Alvacenta” 
faz parte de uma partida de 250 unidades 
adquiridas em maio, cujo valor a empresa 
pagou emitindo um cheque de R$ 12.500,00.

O preço de venda fixado para junho foi o 
custo de aquisição, com acréscimo suficiente 
para cobrir o ICMS sobre Vendas e um lucro 
de 20% sobre o preço de venda.

As vendas são tributadas com ICMS de 
10%. As compras anteriores também foram 
tributadas com ICMS de 12%.
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Com base nas informações acima, pode-
se dizer que o preço de venda unitário do 
referido item, para o mês de junho de 2002, 
deverá ser de:

a) R$ 71,43
b) R$ 65,00
c) R$ 62,86
d) R$ 61,11
e) R$ 57,20

212. (ESAF – MDIC – 2002) A empresa Três 
Ramos de Trevo realizou apenas duas ven-
das em agosto. Uma de 300 unidades, no 
dia 15; e outra de 480 unidades, no dia 25.

O valor apurado foi o mesmo em cada 
operação, sendo a primeira a prazo e a 
segunda a vista. O valor total cobrado foi de 
R$ 5.280,00, correspondente ao preço de 
venda com incidência de ICMS de 17% e de 
IPI de 10%.

Exclusivamente com base nas informações 
acima, podemos dizer que o preço unitário 
de venda alcançado na operação do dia:

a) 25 de agosto foi de R$ 5,00
b) 25 de agosto foi de R$ 5,50
c) 15 de agosto foi de R$ 6,64
d) 15 de agosto foi de R$ 7,92
e) 15 de agosto foi de R$ 8,80

213. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF – 
2013) A conta ICMS a recuperar é utilizada 
na escrituração contábil da empresa para 
registrar o ICMS incidente na aquisição de 
mercadorias por ela, a ser compensado com 
o ICMS incidente nas vendas que ela irá re-
alizar. Sobre esta conta, pode-se afirmar, ex-
ceto, que:

a) não conterá o lançamento do 
ICMS incidente sobre aquisição de 
mercadorias ou serviços alheios à 
atividade do estabelecimento.

b) não conterá o lançamento relativo à 
utilização de serviços resultantes de 
operações ou prestações isentas ou não 
tributadas.

c) relativamente aos créditos decorrentes 
de entrada de mercadorias destinadas 
ao ativo permanente da empresa, a 
apropriação será feita, como regra, à 
razão de um quarenta e oito avos por 
mês, devendo a primeira fração ser 
apropriada no mês em que ocorrer a 
entrada no estabelecimento.

d) conterá o lançamento relativo à 
entrada de mercadorias na empresa 
para integração ou consumo em 
processo de produção de mercadorias 
industrializadas destinadas ao exterior, 
exceto as semi-elaboradas.

e) o direito à utilização do saldo positivo 
da referida conta, para efeito de 
compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que 
tenha recebido as mercadorias ou 
para o qual tenham sido prestados 
os serviços, está condicionado à 
idoneidade da documentação e, se 
for o caso, à escrituração nos prazos e 
condições estabelecidos na legislação.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO

214. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF – 
2013) Os impostos que na Demonstração 
do Resultado do Exercício são apresentados 
como dedução da Receita Operacional Bruta 
possuem a característica de serem:

a) de competência federal ou estadual.
b) proporcionais ao valor das vendas.
c) gerados em decorrência da fabricação 

do produto.
d) gerados em decorrência da circulação 

do produto.
e) recuperados pela empresa nas compras 

e vendas.

215. (ESAF – MDIC – 2012) Assinale abaixo a 
opção incorreta.

Nos termos da lei, a demonstração do 
resultado do exercício discriminará:
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a) a receita bruta das vendas e serviços, as 
deduções das vendas, os abatimentos 
obtidos e os impostos a recolher.

b) a receita líquida das vendas e serviços, 
o custo das mercadorias e serviços 
vendidos e o lucro bruto.

c) as despesas com as vendas, as despesas 
financeiras, deduzidas das receitas, as 
despesas gerais e administrativas, e 
outras despesas operacionais.

d) o lucro ou prejuízo operacional, as 
outras receitas e as outras despesas.

e) o resultado do exercício antes do 
imposto de renda e a provisão para o 
imposto.

216. (ESAF/ANALISTA SEFAZ SP 2009) Assinale 
abaixo a opção que contém uma afirmativa 
verdadeira.

a) Lucro Bruto é a diferença entre a receita 
líquida de vendas de bens ou serviços 
e o custo das mercadorias vendidas ou 
dos serviços prestados por terceiros.

b) As despesas do mês, que foram pagas 
antecipadamente, estão registradas em 
contas do ativo circulante. A apropriação 
no último dia do mês é feita debitando-
se a conta que representa a referida 
despesa e creditando-se a conta do 
passivo circulante que registrou a 
despesa paga antecipadamente.

c) Despesas não-operacionais são aquelas 
decorrentes de transações não incluídas 
nas atividades principais ou acessórias 
da empresa, como, por exemplo, o 
montante obtido na alienação de 
bens ou direitos integrantes do ativo 
permanente.

d Os prejuízos acumulados correspondem 
a prejuízos apurados pela Contabilidade 
em exercícios anteriores, que estejam 
devidamente contabilizados e que não 
podem ser compensados pelo lucro 
apurado no exercício atual.

e) Após apurado o resultado do exercício e 
calculadas as provisões para contribui-
ção social e para pagamento do imposto 
de renda, deverão ser calculadas e con-

tabilizadas as participações contratuais 
e estatutárias nos lucros e as contribui-
ções para instituições ou fundos de as-
sistência ou previdência de emprega-
dos.

217. (ESAF – AFC – CGU – 2004) A Cia. de 
Comércio Zão apresenta a relação de 
contas abaixo, com respectivos saldos, para 
organizar o balancete, balanço e resultado.

Contas Saldos em 
R$

Ações de Coligadas 800

Amortização Acumulada 60

Aluguéis Passivos 250

Caixa 100

Clientes 180

Capital Social 2.500

Capital a Realizar 350

Custo das Mercadorias 
Vendidas 900

Duplicatas a Receber 400

Duplicatas Descontadas 220

Duplicatas a Pagar 290

Depreciação Acumulada 110

Despesa de Comissões 200

Fornecedores 400

Impostos a Recolher 40

ICMS sobe Vendas 340

Impostos e Taxas 180

Juros Ativos 230

Lucros Acumulados 33

Mercadorias 300

Móveis e Utensílios 1.000

Marcas e Patentes 250

PDD 17
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Provisão para FGTS 120

Reservas de Lucros 320

Receitas de Vendas 1.980

Receitas Financeiras 150

Salários a Pagar 200

Salários e Ordenados 300

Veículos 1.120

Com base nos saldos da relação acima, a 
empresa elaborou a DRE. Do lucro líquido 
apurado no exercício, a empresa destinou 
apenas R$ 57,00 para o imposto de renda e 
R$ 7,00 para a constituição da reserva legal. 
Nesta hipótese, a última linha de valor da 
DRE será Lucro Líquido do Exercício de:

a) R$ 190,00
b) R$ 133,00
c) R$ 126,00
d) R$ 116,00
e) R$ 109,00

218. (ESAF – ESPECIALISTA – ANEEL – 2006) A 
Empresa de Negócios S/A tem capital social 
constituído de um milhão e duzentos e 
cinquenta mil ações com poderes, privilégios 
e preferências idênticos e, no ano de 2005, 
apresentou total de receitas operacionais 
e não-operacionais de R$ 900.000,00; 
despesas operacionais e não-operacionais 
de R$ 750.000,00; imposto de renda R$ 
45.000,00; participações estatutárias R$ 
20.000,00; Reservas R$ 45.000,00; Lucros 
Acumulados R$ 80.000,00.

Para encerrar a demonstração de resultado 
do exercício, na última linha de valor deverá 
constar, em reais, o montante do lucro 
obtido por ação do capital social. Nesse 
caso, o montante obtido por ação foi de

a) R$ 0,120
b) R$ 0,084
c) R$ 0,068
d) R$ 0,064
e) R$ 0,032

219. (ESAF – ANALISTA – MPU – 2004) Obser-
ve a seguinte demonstração do lucro opera-
cional bruto:

Receita Bruta de Vendas R$ 100.000,00
Deduções da Receita Bruta (R$ 18.000,00)
Receita Líquida de Vendas  R$ 82.000,00
Custo da Mercadoria Vendida (R$ 35.000,00)
Lucro Operacional Bruto R$  47.000,00

Observação: Os estoques usados no cálculo 
do CMV foram:

 • estoque inicial de R$ 30.000,00
 • estoque final de   R$ 30.000,00

Após a elaboração da demonstração acima, 
ficou comprovado que o estoque inicial que 
serviu de base ao cálculo do CMV – Custo da 
Mercadoria Vendida, fora subavaliado em 
R$ 7.500,00.

Feitas as correções contábeis, certamente, 
vamos encontrar o seguinte valor para

a) Estoque Inicial R$ 22.500,00.
b) Custo da Mercadoria Vendida  

R$ 27.500,00.
c) Estoque Final R$ 37.500,00.
d) Lucro Operacional Bruto R$ 39.500,00.
e) Compras R$ 42.500,00.

220. (ESAF – AFC – STN – 2002) A Empresa 
Três Por Cinco S/A relacionou as seguintes 
contas e respectivos saldos para elaboração 
de balanços:

Contas Saldos

Bancos c/Cheque Especial (-) R$ 2.000,00

Mercadorias/Estoque Inicial R$ 5.000,00

Receitas de Vendas R$ 12.000,00

Salários e Ordenados R$ 800,00

Comissões Passivas R$ 500,00

Compras de Mercadorias R$ 8.000,00

Duplicatas a Receber R$ 6.000,00

Juros Ativos R$ 900,00
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Capital Social R$ 6.400,00

ICMS a Recuperar R$ 1.200,00

ICMS Sobre Vendas R$ 1.800,00

Máquinas e Equipamentos R$ 5.800,00

Prejuízos Acumulados R$ 200,00

Duplicatas a Pagar R$ 7.000,00

Duplicatas Descontadas R$ 3.000,00

Seguros a Vencer R$ 400,00

Contas a Receber R$ 1.600,00

Ao fim do período a empresa promoveu o 
inventário de mercadorias comprovando a 
existência de 1.700 unidades avaliadas ao 
custo médio unitário de R$ 4,00.

Com base nas informações acima, quando 
for elaborada a Demonstração do Resultado 
do Exercício vamos encontrar:

a) Lucro Líquido de R$ 2.800,00
b) Lucro Líquido de R$ 3.200,00
c) Lucro Líquido de R$ 3.400,00
d) Lucro Bruto de R$ 4.000,00
e) Lucro Bruto de R$ 5.200,00

221. (ESAF – ATA – PECFAZ – MF – 2013) A 
empresa Alfa, em 31 de dezembro, apresen-
tou contas e saldos na forma seguinte:

Caixa 150,00

Imóveis 600,00

Capital Social 580,00

Mercadorias 170,00

Receitas de Vendas 320,00

Custo de Mercadoria Vendida 160,00

Fornecedores 280,00

ICMS s/Vendas 60,00

Empréstimo Bancário 100,00

Contas a Receber 180,00

Provisão p/ Férias 40,00

Salários e Ordenados 120,00

Salários a Pagar 60,00

Depreciação Acumulada 50,00

Descontos Concedidos 40,00

Provisão p/ Devedores Duvidosos 20,00

Reserva Legal 30,00

Ao promover o encerramento contábil das 
receitas e despesas para fins de balanço, o 
Contador, certamente, encontrará como 
resultado do exercício:

a) R$ 160,00 de lucro operacional bruto.
b) R$ 100,00 de lucro operacional líquido.
c) R$ 20,00 de lucro líquido do exercício.
d) R$ 30,00 de prejuízo do exercício.
e) R$ 60,00 de prejuízo do exercício.

222. (ESAF – CONTADOR – PECFAZ – MF – 
2013) A relação seguinte trata dos saldos 
do livro Razão da sociedade comercial Ostra 
Cisma apresentada com vistas à elaboração 
das demonstrações financeiras do exercício 
de 2012:

Contas Saldos

Caixa 1.200,00

Fornecedores 8.800,00

Custo das Vendas 5.440,00

Capital Social 14.400,00

Bancos c/ Movimento 6.800,00

Duplicatas a Pagar 10.400,00

ICMS sobre Vendas 1.400,00

Receitas de Vendas 13.200,00

Clientes 9.600,00

Provisão p/ Férias 1.900,00

Salários e Ordenados 3.360,00

Aluguéis Ativos 2.000,00

Duplicatas a Receber 11.200,00
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Empréstimos Obtidos 4.800,00

Juros Ativos 1.200,00

Descontos Concedidos 1.160,00

Mercadorias 4.000,00

ICMS a Recolher 1.700,00

Depreciação 1.680,00

Ações de Coligadas 3.440,00

Provisão p/ Devedores 
Duvidosos 880,00

Móveis e Utensílios 8.000,00

Reserva Legal 5.040,00

Capital a Realizar 1.440,00

Veículos 7.200,00

Depreciação Acumulada 2.320,00

Devedores Duvidosos 720,00

Calculando o resultado do exercício, vamos 
encontrar:

a) R$ 9.560,00 de lucro operacional bruto.
b) R$ 7.760,00 de lucro operacional bruto.
c) R$ 6.060,00 de lucro operacional líquido.
d) R$ 2.640,00 de lucro líquido do exercício.
e) R$ 2.340,00 de lucro líquido do exercício.

223. (ESAF – MDIC – 2012) Certa empresa, 
após contabilizar suas contas de resultado, 
encontrou os seguintes valores:

Receita Líquida de Vendas            250.000,00

Custo das Vendas do Período       140.000,00

Receitas Operacionais                      25.000,00

Despesas Operacionais                    65.000,00

Ganhos de Capital                             10.000,00

Provisão para Imposto de Renda    30.000,00

Os estatutos dessa empresa mandam pagar 
participação nos lucros, à base de 10% para 
empregados e 10% para administradores, 
além dos dividendos de 25%.

No exercício social de que estamos tratan-
do, a empresa destinou ao pagamento das 
participações o montante de:

a) R$ 10.000,00
b) R$ 9.500,00
c) R$ 7.600,00
d) R$ 3.750,00
e) R$ 3.156,00

224. (ESAF – AUDITOR-RECIFE – 2003) A 
empresa “Y” Ltda., no encerramento do 
exercício de 2002, obteve as seguintes 
informações:

Valores em R$

Capital Social 50.000,00

Financiamentos 30.000,00

Lucros Antes do IR 100.000,00

Prejuízos Acumulados 20.000,00

Provisão p/ IR e CSLL 25.000,00

Estatutariamente, as participações no 
resultado são: a) empregados 10%; b) 
administradores 10%. Indique a opção que 
contém os valores corretos das participações 
dos Empregados e Administradores e do 
Lucro Líquido do Exercício.

Empregados Administradores Lucro Líquido

a) R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 55.000,00

b) R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 60.000,00

c) R$ 7.500,00 R$ 6.750,00 R$ 60.750,00

d) R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 R$ 64.000,00

e) R$ 5.500,00 R$ 4.950,00 R$ 64.500,00
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(AFRFB 2012) Enunciado para as questões 
225 e 226.

Os estatutos da Cia. Omega estabelecem 
que, dos lucros remanescentes, após as 
deduções previstas pelo artigo 189 da Lei 
6.404/76 atualizada, deverá a empresa 
destinar aos administradores, debêntures 
e empregados uma participação de 10% do 
lucro do exercício a cada um.

Tomando como base as informações 
constantes da tabela abaixo:

Itens apurados em 
31.12.2010 Valores em R$

Resultados apurados 
antes do Imposto, 

Contribuições e 
Participações.

500.000,00

Valor estabelecido para 
Imposto de Renda e 
Contribuição Social.

100.000,00

Saldos de Conta/Prejuízos 
Acumulados. (150.000,00)

225. (ESAF – AFRFB – 2012) Pode-se afirmar 
que o valor do Lucro Líquido do Exercício é:

a) R$ 350.000
b) R$ 332.250
c) R$ 291.600
d) R$ 182.500
e) R$ 141.600

226. (ESAF – AFRFB – 2012) O valor das 
Participações dos Administradores é:

a) R$ 40.000
b) R$ 36.000
c) R$ 32.400
d) R$ 22.500
e) R$ 20.250

227. (ESAF – ANALISTA – SEFAZ-SP – 2009) A 
empresa Soledade S/A, de Guaraí, no Estado 
do Tocantins, tem um capital social de R$ 

240.000,00, formado por 30.000 ações 
ordinárias, que dão a seus donos direitos 
iguais.

No exercício de 2008, a empresa finalizou, 
corretamente, a sua demonstração de 
resultado do exercício com os seguintes 
valores:

Lucro líquido antes do Imposto de Renda 
186.000,00

Provisão para Imposto de Renda e 
Contribuição

Social sobre o Lucro Líquido 31.500,00

Participações Estatutárias sobre o Lucro 
10.500,00

Como se sabe, a última linha dessa 
demonstração de lucros deverá indicar o 
montante do lucro por ação do capital social 
que, neste caso, será no valor de:

a) R$ 1,67
b) R$ 4,80
c) R$ 5,15
d) R$ 6,20
e) R$ 8,00

228. (ESAF – AFC – CGU – 2006) A empresa 
Zazimute Comercial S/A, com patrimônio 
líquido de R$ 800.000,00, obteve, no 
exercício de 2005, um lucro líquido de R$ 
250.000,00. Na distribuição desse lucro 
foram contabilizadas provisão para imposto 
de renda e contribuição social sobre 
lucro líquido, no valor de R$ 50.000,00, 
participação estatutária de empregados, 
no valor de R$ 10.000,00, reserva legal no 
valor de R$ 8.000,00, além de participação 
estatutária de 10% para administradores e 
reserva estatutária também de 10%.

Após a contabilização nos termos indicados, 
pode-se dizer que o lucro remanescente 
desse exercício, transferido para a conta 
patrimonial Lucros Acumulados, teve o valor 
de:

a) R$ 171.000,00
b) R$ 170.000,00
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c) R$ 146.700,00
d) R$ 145.900,00
e) R$ 145.000,00

229. (ESAF – AFRFB – 2002.2) A empresa 
Metais & Metalurgia S/A, no exercício 
de 2001, auferiu lucro líquido, antes do 
imposto de renda, da contribuição social e 
das participações contratuais e estatutárias, 
no valor de R$ 220.000,00.

Na Contabilidade da empresa foram colhidas 
as informações de que:

1. O patrimônio líquido, antes da apropria-
ção e distribuição do lucro, era composto 
de:

 • Capital Social R$ 280.000,00
 • Prejuízos Acumulados R$ 76.000,00

2. O passivo circulante, após a apropriação e 
distribuição do lucro, era composto de:

 • Fornecedores R$ 450.000,00.
 • Dividendos a Pagar R$ 20.000,00.
 • Provisão p/ IR R$ 64.000,00.
 • Participações no Lucro a Pagar R$ ? ? ?

As participações no lucro foram processadas 
nos seguintes percentuais:

 • Participação de Partes Beneficiárias 
05%.

 • Participação de Debenturistas 08%.
 • Participação de Administradores 10%.
 • Participação de Empregados 10%.

Calculando-se o valor das participações 
citadas, nos termos da legislação societária, 
sem considerar as possíveis implicações de 
ordem fiscal, nem os centavos do cálculo, 
pode-se dizer que os valores apurados 
serão:

a) Participação de Partes Beneficiárias  
R$ 3.240,00.

b) Participação de Debenturistas  
R$ 5.760,00.

c) Participação de Administradores  
R$ 7.360,00.

d) Participação de Empregados  
R$ 8.000,00.

e) Lucro Líquido final na DRE  
R$ 132.636,00.

230. (ESAF – ANALISTA DE PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO – 2010) Durante o ano de 
2009, a empresa Rondápolis contabilizou os 
seguintes resultados:

Compras de Mercadorias R$ 600,00

Vendas de Mercadorias R$970,00

Receitas Não-Operacionais R$ 17,00

Despesas Não-Operacionais R$ 60,00

Reservas de Lucros R$ 20,00

Participação nos Lucros R$ 15,00

Imposto de Renda R$ 30,00

ICMS sobre Vendas R$ 97,00

Estoque em Mercadorias em 
01/01 R$ 300,00

Estoque em Mercadorias 31/12 R$ 250,00

Despesas Operacionais R$ 80,00

A Demonstração do Resultado do Exercício, 
elaborada a partir dos valores acima, vai 
evidenciar um Lucro Líquido do Exercício no 
valor de:

a) R$ 100,00
b) R$ 143,00
c) R$ 55,00
d) R$ 152,00
e) R$ 35,00

231. (ESAF – ANALISTA – MPU – 2004) A 
Comercial Lima S/A apresentou-nos o 
seguinte extrato de sua D.R.E, para fazermos 
o cálculo do lucro líquido por ação, que 
deverá constar ao fim da demonstração, no 
exercício em causa:

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita Bruta de Vendas e Serviços

---- omissis ----

R$ 10.000.000,00
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Lucro Operacional Bruto R$ 7.000.000,00
---- omissis ----

Lucro Operacional Líquido

---- omissis ----

R$ 1.500.000,00

Lucro Líquido antes do IR e da CSLL R$ 
500.000,00

(-) Provisão para Imposto de Renda R$ 
100.000,00

(-) Provisão para CSLL R$ 50.000,00

Lucro Líquido após o IR e a CSLL R$ 
350.000,00

A partir dos dados demonstrados acima 
foram calculados e contabilizados apenas os 
itens seguintes:

Reserva legal de 5%;

Participação de Administradores 10%;

Participação de Empregados 10%.
Sabemos que a conta Reserva Legal tem 
saldo de R$6.000,00; que a quantidade das 
ações do Capital Social é de 100 mil ações a 
valor unitário de R$1,25, e que os cálculos 
em moeda corrente têm arredondamento 
matemático, quando necessário.
De posse dessas informações e dados, 
completamos nossos cálculos encontrando 
o lucro líquido de:

a) R$ 3,50 por ação de capital social.
b) R$ 3,15 por ação de capital social.
c) R$ 2,84 por ação de capital social.
d) R$ 2,80 por ação de capital social.
e) R$ 2,69 por ação de capital social.

232. (ESAF – SUSEP – 2010) A seguinte relação 
contém contas patrimoniais e contas de 
resultado. Seus saldos foram extraídos do 
livro Razão no fim do exercício social.

Contas Saldos

Bancos conta Movimento 9.500,00

Despesas Gerais e Administra-
tivas

19.500,00

ICMS sobre Vendas 16.000,00

Duplicatas a Receber 37.500,00

Encargos de Depreciação 6.000,00

Capital Social 110.000,00

Mercadorias 50.000,00

Juros Passivos a Vencer 3.000,00

Custo das Mercadorias Vendi-
das

54.500,00

ICMS a Recolher 8.500,00

Capital a Realizar 15.000,00

Provisão para FGTS 24.000,00

Ações de Coligadas 25.000,00

Receita de Vendas 100.000,00

Duplicatas a Pagar 65.000,00

Provisão para Créditos Incobrá-
veis

12.500,00

Depreciação Acumulada 10.000,00

Ações em Tesouraria 25.000,00

Juros Passivos 4.000,00

Móveis e Utensílios 70.000,00

Descontos Ativos 5.000,00

Do resultado alcançado no ano, foram 
distribuídos R$ 600,00 para reserva legal, R$ 
500,00 para participação de empregados, R$ 
1.250,00 para imposto de renda e o restante 
para dividendos.

Classificando-se as contas acima e 
estruturando a apuração do resultado do 
exercício com os valores demonstrados, 
vamos encontrar um lucro líquido do 
exercício no valor de:

a) R$ 2.650,00
b) R$ 3.250,00
c) R$ 5.000,00
d) R$ 3.150,00
e) R$ 3.750,00
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233. (ESAF – AFTE-RN – 2005) A Cia. Souto 
e Salto tinha prejuízos acumulados de R$ 
40.000,00, mas durante o exercício social 
apurou lucro. Desse lucro, após destinar R$ 
80.000,00 para imposto de renda e CSLL, a 
empresa distribuiu 10% em participação de 
debenturistas, no valor de R$ 4.000,00, 10% 
em participação de administradores, no 
valor de R$ 3.240,00 e 10% em participação 
de empregados.

De acordo com as informações acima e com 
as normas em vigor, podemos dizer que a 
Cia. Souto e Salto, no final da Demonstração 
de Resultado do Exercício, vai indicar o lucro 
líquido do exercício no valor de:

a) R$ 29.160,00
b) R$ 29.520,00
c) R$ 68.760,00
d) R$ 69.160,00
e) R$ 69.520,00

CÁLCULO DO IR COM PARTICIPAÇÃO 
DE DEBENTURISTAS E EMPREGADOS

234. (ESAF – AFRFB – 2009) A empresa Li-
vre Comércio e Indústria S.A. apurou, 
em 31/12/2008, um lucro líquido de R$ 
230.000,00, antes da provisão para o Impos-
to de Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro e das participações estatutárias.

As normas internas dessa empresa mandam 
destinar o lucro do exercício para reserva 
legal (5%); para reservas estatutárias (10%); 
para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro (25%); e para dividendos 
(30%).

Além disso, no presente exercício, a empresa 
determinou a destinação de R$ 50.000,00 
para participações estatutárias no lucro, 
sendo R$ 20.000,00 para os Diretores e R$ 
30.000,00 para os empregados.

Na contabilização do rateio indicado acima, 
pode-se dizer que ao pagamento dos 
dividendos coube a importância de:

a) R$ 39.000,00
b) R$ 33.150,00
c) R$ 35.700,00
d) R$ 34.627,50
e) R$ 37.050,00

235. (ESAF – CONTADOR PECFAZ MF  – 2013) 
Na elaboração da Demonstração do Resul-
tado do Exercício, surgiu um lucro líquido 
antes do Imposto de Renda e da contribui-
ção sobre o lucro líquido no valor de R$ 
6.000,00. A proposta da administração para 
distribuir o resultado era de 50% para divi-
dendos, 30% para IR e CSLL, 10% para par-
ticipação de empregados e 5% para reserva 
legal, ficando o restante em uma reserva de 
lucros. Ao ser feita a contabilização segundo 
essa proposta, o saldo final do resultado a 
ser transportado para a mencionada reserva 
de lucros será de:

a) R$ 1.795,50
b) R$ 1.785,00
c) R$ 1.710,00
d) R$ 1.701,00
e) R$ 1.512,00

236. (ESAF – AFRFB – 2002.2) A empresa de 
Pedras & Pedrarias S/A. demonstrou no 
exercício de 2001 os valores como seguem:

Lucro bruto R$ 90.000,00

Lucro operacional R$ 70.000,00

Receitas operacionais R$ 7.500,00

Despesas operacionais R$ 27.500,00

Participação de Administradores  
R$ 2.500,00

Participação de Debenturistas R$ 3.500,00

Participação de Empregados R$ 3.000,00

A tributação do lucro dessa empresa deverá 
ocorrer à alíquota de 30% para Imposto de 
Renda e Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido, conjuntamente.
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Assim, se forem calculados corretamente o 
IR e a CSLL, certamente o valor destinado, 
no exercício, à constituição da reserva legal 
deverá ser de:

a) R$ 2.000,00
b) R$ 2.070,00
c) R$ 2.090,00
d) R$ 2.097,50
e) R$ 2.135,00

237. (ESAF – FISCAL DE RENDAS-RJ – 2010) A 
Sociedade Limítrofe S/A obteve, no ano de 
2009, como Resultado Líquido do Exercício, 
um lucro no valor de R$ 50.000,00 e mandou 
distribuí-lo da seguinte forma:

 • 5% para constituição de reserva legal;
 • 10% para constituição de reserva 

estatutária;
 • 10% para participação estatutária de 

administradores;
 • 25% para provisão para o Imposto de 

Renda;
 • 50% para dividendos obrigatórios; e o 

restante para reservas de lucro.
Na destinação de resultados feita na forma 
citada, pode-se dizer que, para constituição 
da reserva legal, coube a importância de:

a) R$ 2.500,00
b) R$ 1.875,00
c) R$ 1.687,50
d) R$ 1.500,00
e) R$ 1.375,00

RESERVA LEGAL

238. (ESAF – IRB – 2004) A empresa Amiga 
S/A apurou as seguintes informações ao 
final do ano de 2003:

Rubricas Valores em R$

Receita Líquida de Vendas 18.000,00

Custo dos Produtos Vendidos 12.000,00

Lucro Bruto 6.000,00

Lucro Operacional 4.400,00

Despesas Financeiras 400,00

Receitas Financeiras 80,00

IR e CSLL 880,00

Antes do encerramento do exercício, o 
balancete informava que:

Rubricas Valores em R$

Capital Social 10.000,00

Reserva Legal 1.900,00

O Valor da Reserva Legal a ser constituída é:

a) R$ 100,00
b) R$ 126,00
c) R$ 160,00
d) R$ 166,00
e) R$ 176,00

239. (ESAF – ANALISTA MPU  – 2004 – 
Adaptada) A Indústria & Comércio S/A tem 
um capital registrado composto de quarenta 
mil ações a valor unitário de R$ 2,50.

No exercício de 2003 a empresa apurou um 
lucro líquido de R$ 90.000,00.

No encerramento do exercício, antes da 
destinação desse lucro, a empresa apresen-
tava no patrimônio líquido, além do capital 
social, as seguintes contas:

Capital a Integralizar R$ 10.000,00

Reservas de Capital R$ 9.000,00

Reservas de Reavaliação R$ 8.000,00

Reservas Estatutárias R$ 5.000,00

Reserva Legal R$ 17.000,00

A destinação do lucro do exercício será feita 
para reservas estatutárias em 10%, para 
dividendos e para reserva legal nos limites 
permitidos ou fixados.

Neste caso, o valor a ser destinado à 
formação da reserva legal deverá ser de

a) R$ 1.000,00
b) R$ 3.000,00
c) R$ 4.000,00
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d) R$ 4.050,00
e) R$ 4.500,00

240. (ESAF – AFRFB – 2001) Indique a opção 
correta, levando em conta os seguintes da-
dos:

 • Capital 200
 • Reserva Legal 30
 • Reservas de Capital 25
 • Resultado antes do imposto de renda 

400
 • Participações 20
 • Provisão para imposto de renda 80

O valor a ser destacado para constituição da 
Reserva Legal:

a) deverá ser de 15.
b) deve ser de 5.
c) pode ser de 15.
d) deve ser de 20.
e) pode ser de 5.

241. (ESAF – ACOMEX – 1998 – Adaptada) 
A firma "Chis" apresenta o seguinte 
patrimônio líquido:

 • Capital Social R$ 30.000,00
 • Reserva de Alienação de Partes 

Beneficiárias R$ 1.300,00
 • Reserva de Ágio na Emissão de Ações R$ 

2.000,00
 • Reserva Legal R$ 2.000,00
 • Reservas Estatutárias R$ 1.000,00

No exercício de 19X1 a empresa apurou um 
lucro líquido final (após o Imposto de Renda 
e as participações) no valor de R$ 76.000,00. 
Considerando-se as limitações impostas 
pela Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por 
Ações) podemos dizer que, para constituir 
a Reserva Legal no referido exercício, essa 
empresa:

a) poderá destinar R$ 3.700,00.
b) deverá destinar R$ 3.700,00.
c) deverá destinar R$ 3.800,00.
d) deverá destinar R$ 4.000,00.
e) poderá destinar R$ 4.000,00.

242. (ESAF – AFRFB – 2002.2) A empresa Dag 
Mar e Serra S/A, em 31.12.01, apresentava 
o patrimônio líquido abaixo demonstrado, 
quando apurou o lucro líquido final no valor 
de R$ 65.000,00.

 • Patrimônio Líquido em 31.12.01
 • Capital Social R$ 100.000,00
 • Reservas de Capital R$ 12.000,00
 • Reservas Estatutárias R$ 8.000,00
 • Reserva para Contingência R$ 61.000,00
 • Reserva Legal R$ 17.000,00
 • Lucros Acumulados R$ 10.000,00

Agora a empresa deverá constituir a reserva 
legal requerida por lei no caso de haver 
lucro no exercício de referência.

Assinale a opção que indica o procedimento 
correto a ser adotado neste caso.

a) Deverá, obrigatoriamente, ser 
constituída uma reserva legal de R$ 
3.250,00, pois 5% do lucro líquido do 
exercício deverão ser aplicados na 
constituição dessa reserva.

b) Não poderá ser constituída uma reserva 
legal de valor superior a R$ 2.000,00, 
pois o saldo das reservas não pode 
ultrapassar o valor do capital social.

c) Poderá ser constituída uma reserva 
legal de R$ 3.250,00, pois a soma das 
reservas de lucros, inclusive a reserva 
legal, não excederá de 30% do capital 
social.

d) Só poderá ser constituída uma reserva 
legal de R$ 1.000,00, pois, nesse caso, 
o saldo da reserva legal somado às 
reservas de capital atingirá a 30% do 
capital social.

e) Deverá, obrigatoriamente, ser 
constituída uma reserva legal de apenas 
R$ 3.000,00, pois o saldo dessa reserva 
não poderá exceder de 20% do capital 
social.
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DEMAIS RESERVAS DE LUCROS

243. (ESAF – AFRFB – 2014) No tratamento 
contábil das contas de Reservas, são 
classificadas como Reservas de Lucros as: 

a) Reserva de Reavaliação de Ativos 
Próprios e a Reserva Legal. 

b) Reserva para Contingências e a Reserva 
de incentivos Fiscais. 

c) Reserva de Lucros para Expansão e a 
Reserva de Ágio na emissão de Ações. 

d) Reserva de Contingência e a Reserva de 
Reavaliação de Ativos de Coligadas. 

e) Reserva Especial de Ágio na 
Incorporação e a Reserva Legal.

244. (ESAF – SUSEP – 2010) Assinale abaixo 
a opção onde consta a única assertiva que 
não é verdadeira neste quesito.

a) O saldo das reservas de lucros não 
poderá ultrapassar o capital social. 
Do cômputo desse saldo, entretanto, 
deverão ser excluídas as reservas para 
contingências, de incentivos fiscais e de 
lucros a realizar.

b) Quando o limite das reservas de lucros 
for atingido, a assembleia deverá 
deliberar sobre a aplicação do excesso 
na integralização ou no aumento do 
capital social ou na distribuição de 
dividendos.

c) A assembleia geral poderá destinar para 
a reserva de incentivos fiscais a parcela 
do lucro líquido decorrente de doações 
ou subvenções governamentais para 
investimentos, mas esse valor não 
poderá ser excluído da base de cálculo 
do dividendo obrigatório.

d) Os saldos existentes nas reservas de 
reavaliação deverão ser mantidos até 
sua efetiva realização ou estornados até 
o final do exercício social de 2008.

e) A legislação vigente, ao determinar a 
composição dos grupos do balanço, 
afirma que o patrimônio líquido será 

dividido em capital social, reservas de 
capital, ajustes de avaliação patrimonial, 
reservas de lucros, ações em tesouraria 
e prejuízos acumulados.

245. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) 
Analise as cinco assertivas a seguir, a respei-
to de reservas de lucros, e assinale a opção 
que indica uma informação incorreta.

a) Na Demonstração do Resultado do 
Exercício, apura-se o Lucro (ou Prejuízo) 
do ano. Assim, a demonstração termina 
com o resultado líquido (lucro ou 
prejuízo), já deduzidos o imposto de 
renda e as participações, que será 
transferido para a conta Lucros ou 
Prejuízos Acumulados.

b) A Reserva Legal tem por fim assegurar a 
integridade do Capital Social e somente 
poderá ser utilizada para compensar 
Prejuízos ou aumentar Capital.

c) O estatuto poderá criar reservas 
desde que, para cada uma, indique a 
sua finalidade; fixe os critérios para 
determinar a parcela dos lucros líquidos 
que serão destinados à sua constituição 
e estabeleça o limite máximo de 
Reservas.

d) A parte do lucro não distribuída 
aos proprietários e não utilizada 
para aumento de Capital, reservas e 
outros fins, será acumulada na conta 
denominada Lucros ou Prejuízos 
Acumulados. Essa prática só é possível 
para as sociedades anônimas.

e) A Reserva de Lucros a Realizar é 
optativa, mas poderá ser deduzida do 
lucro líquido do exercício para cálculo 
do lucro que servirá de base para 
distribuição de dividendos.

246. (ESAF – AFRFB – 2005) Quando da 
Realização da Reserva de Lucros a Realizar, 
esta deve ser revertida para:

a) lucros ou prejuízos acumulados, quando 
o evento realizar-se economicamente.
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b) lucros ou prejuízos acumulados, quando 
o evento realizar-se financeiramente.

c) reserva de capital destinada diretamen-
te para distribuição de dividendos.

d) resultado do exercício, quando o evento 
econômico realizar-se financeiramente.

e) resultado do exercício, quando o evento 
financeiro realizar-se economicamente.

247. (ESAF – AFC – STN – 2013) A 
Demonstração de Resultado da Cia. 
Afrodite evidencia um lucro líquido de R$ 
480.000,00. Na apuração desse valor, está 
incluído o resultado positivo de equivalência 
patrimonial de R$ 40.000,00 e o resultado 
obtido na venda a prazo em 01/10/2011, 
em 24 prestações mensais e iguais, de uma 
máquina pelo valor total de R$ 2.400.000,00. 
Foi apurado nessa operação um lucro total 
de 40%. O estatuto da empresa determina 
que a distribuição de seus lucros é em 5% 
para Reserva Legal e 25% para Dividendos 
obrigatórios. Tomando-se como base essas 
informações, pode-se afirmar que:

a) os valores registrados como Reserva 
Legal e Dividendos obrigatórios são, 
respectivamente, R$ 4.000,00 e R$ 
20.000,00.

b) a empresa não deve calcular os 
dividendos e a Reserva Legal em 
virtude de apurar a existência de lucro 
não realizado financeiramente de R$ 
840.000,00.

c) o total do resultado não realizado 
corresponde a R$ 360.000,00 e a base 
de cálculo de dividendos deve ser R$ 
120.000,00.

d) o valor do dividendo proposto é de R$ 
120.000,00 e a Reserva Legal de R$ 
24.000,00.

e) por proposta dos órgãos de administra-
ção, apresentada à assembleia geral, 
a empresa pode constituir uma Reser-
va de Lucros a Realizar no valor de R$ 
34.000,00.

248. (ESAF – AFC – STN – 2013) Após apurar o 
Lucro Líquido do exercício de 2009 no valor 

de R$ 200.000,00, o Patrimônio Líquido 
da Cia. Invernada passa a ter a seguinte 
composição:

O saldo da conta Lucros/Prejuízos 
Acumulados registra apenas o Lucro Líquido 
apurado em dezembro de 2009. O estatuto 
da empresa determina que a distribuição 
do saldo obedeça à seguinte destinação: 
cálculo da Reserva Legal na forma da 
legislação societária; 40% dos lucros 
auferidos serão destinados aos dividendos; 
10% para Reservas de Lucros e o restante 
do lucro deve ficar retido, de acordo com 
o orçamento de capital aprovado pela 
assembleia geral.

Com base nessas informações, pode-se 
afirmar que:

a) o valor dos dividendos distribuídos é de 
R$ 76.000.

b) o valor destinado a Reservas de Lucros é 
de R$11.400.

c) os lucros a serem retidos correspondem 
a R$ 92.400.

d) o valor destinado à Reserva Legal é de 
R$ 5.000.

e) o valor dos lucros destinados às reservas 
é R$ 30.000.

DIVIDENDOS

249. (ESAF – AFRFB – 2003) Fomos chamados 
a calcular os dividendos a distribuir, no 
segundo semestre, da empresa Rentábil.

A empresa é uma sociedade anônima 
e os seus estatutos determinam que os 
dividendos devem ser o mínimo obrigatório 
de acordo com a lei, mas não estabelecem o 
valor percentual sobre o lucro líquido.

Os valores que encontramos para 
montar a base de cálculo foram: reserva 
estatutária de R$ 6.500,00, participação de 
administradores no lucro de R$ 7.000,00, 
participação de empregados no lucro de R$ 
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8.000,00, Provisão para o Imposto de Renda 
e CSLL de R$ 95.000,00 e lucro líquido, antes 
do imposto de renda, de R$ 180.000,00.

Ficamos com o encargo de calcular o valor 
da reserva legal e do dividendo mínimo 
obrigatório.

Feitos os cálculos corretamente, podemos 
afirmar com certeza que o dividendo será 
no valor de:

a) R$ 15.000,00
b) R$ 16.625,00
c) R$ 30.000,00
d) R$ 33.250,00
e) R$ 35.000,00

250. (ESAF – ACOMEX – MDIC – 2002) A 
empresa DMO Comércio S/A tinha Lucros 
Acumulados com saldo anterior de R$ 
80.000,00, quando contabilizou a apuração 
do resultado do exercício, chegando a um 
lucro final do exercício de R$ 120.000,00.

Na Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados foi listada a distribuição do 
lucro na forma seguinte:

 • Reserva Legal de 5%;
 • Reserva Estatutária de 10%;
 • Reserva para Contingências de R$ 

15.000,00;
 • Reversão de Reservas de R$ 4.000,00 

sendo metade de contingências e 
metade estatutárias;

 • Dividendo mínimo obrigatório de 25% 
conforme os Estatutos.

Com base nas informações acima, quando 
da elaboração da referida demonstração, 
vamos encontrar o dividendo mínimo 
obrigatório, calculado segundo a legislação 
atual, no valor de:

a)  R$ 22.250,00
b)  R$ 22.750,00
c)  R$ 25.250,00
d)  R$ 25.750,00
e)  R$ 39.750,00

251. (ESAF – AFRFB – 1998) Feitos os 
lançamentos de encerramento para 

levantamento do Balanço Patrimonial, o 
Contador constatou que o saldo da conta 
de Resultado do Exercício apresentava saldo 
credor de R$ 800.000,00.

Para encerrar esta conta, ele creditou 
Provisão p/ Imposto de Renda, em R$ 
180.000,00; Participação de Empregados 
em R$ 12.000,00; Participação de Diretores 
em R$ 10.000,00; e Lucros Acumulados pelo 
valor restante de R$ 598.000,00.

Em Lucros Acumulados, após contabilizar 
Reserva Legal de R$ 25.000,00; Reserva 
Estatutária de R$ 50.000,00; Reversão 
de Reserva Estatutária de R$ 10.000,00 e 
Reversão de Reserva de Contingências de R$ 
30.000,00, o Contador calculou o dividendo 
mínimo obrigatório fixado na Lei 6.404/76 
(art. 202) à base de 30% como previsto nos 
Estatutos Sociais, encontrando o valor de:

a) R$ 180.900,00
b) R$ 162.900,00
c) R$ 168.900,00
d) R$ 171.900,00
e) R$ 156.900,00

252. (ESAF – AFTE – SEFA-PI – 2001) A 
empresa Red Blue S/A transferiu o lucro do 
exercício com o seguinte lançamento:

Resultado do Exercício

a Lucros Acumulados        R$ 480.000,00

valor do lucro líquido que se transfere p/
balanço 

Após este lançamento, a empresa destinou 
R$ 40.000,00 para constituir reserva 
legal e mais R$ 40.000,00 para reservas 
estatutárias.

Deste modo, o dividendo mínimo 
obrigatório, calculado com fulcro no lucro 
líquido do exercício, deverá ser de:

a) R$ 220.000,00, se o estatuto, antes 
omisso, fixar o percentual mínimo 
permitido.

b) R$ 200.000,00, se o estatuto for omisso 
quanto ao percentual.
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c) R$ 110.000,00, se o estatuto, antes 
omisso, fixar o percentual mínimo 
permitido.

d) R$ 110.000,00, se o estatuto for omisso 
quanto ao percentual.

e) R$ 100.000,00, baseado no estatuto, 
que é livre para fixar qualquer 
percentual.

253. (ESAF – AFC – CGU – 2004) Em 31 de 
dezembro de 2003, após contabilizar o 
encerramento das contas de receitas e de 
despesas, a empresa constatou a existência 
de R$ 150.000,00 de lucro líquido do 
exercício antes do imposto de renda, da 
CSLL e das participações.

A distribuição do lucro promovida em 
seguida contemplou:

 • participação de administradores de 10% 
do lucro;

 • participação de empregados de R$ 
10.000,00;

 • provisão para IR e CSLL de R$ 40.000,00;
 • constituição de reserva legal de 5% 

sobre o lucro;
 • constituição de reserva estatutária de 

10% s/ o lucro;
 • dividendo mínimo obrigatório de 30% 

do lucro ajustado para este fim.
Promovendo-se corretamente o cálculo e 
a contabilização acima indicados, a conta 
Dividendos a Pagar, cujo saldo era zero, 
aparecerá no balanço patrimonial com saldo 
de

a) R$ 22.950,00
b) R$ 26.650,00
c) R$ 27.000,00
d) R$ 30.000,00
e) R$ 33.000,00

254. (ESAF – ANALISTA – ANEEL – 2006) A 
empresa Brent S/A apresenta os seguintes 
dados contábeis referentes ao início do 
exercício social de 2005.

Capital Social 200.000,00

Reservas de Capital 50.000,00

Reserva Legal 12.000,00

Lucros Acumulados 10.000,00

Patrimônio Líquido 272.000,00

O resultado líquido alcançado no exercício 
de 2005 foi lucro de R$ 90.000,00, tendo a 
Administração apresentado proposta para 
sua destinação na forma seguinte:

 • para Reserva de Contingências, R$ 
20.000,00;

 • para Reservas Estatutárias, 10%;
 • para Reserva Legal, conforme 

determinação de lei;
 • para dividendo mínimo obrigatório, 30% 

na forma dos Estatutos.

No balanço patrimonial, elaborado ao fim 
do exercício, a empresa vai apresentar a 
conta Dividendos a Pagar com saldo credor 
referente ao dividendo mínimo obrigatório 
do ano, no valor de:

a) R$ 16.950,00.
b) R$ 17.850,00.
c) R$ 19.650,00.
d) R$ 25.650,00.
e) R$ 27.000,00

255. (ESAF – AUDITOR – SEFAZ-CE – 2007) 
Na empresa Companhia dos Itens S/A, o 
Patrimônio Líquido era assim formado de 
Capital Social de R$ 1.500.000,00, Reservas 
de R$ 200.000,00 e Lucros Acumulados de 
R$ 80.000,00, no exercício de 2006.

No encerramento do ano para fins de 
balanço, o resultado líquido do exercício, 
antes do imposto de renda, da contribuição 
social sobre o lucro, e das participações 
estatutárias, foi lucro de R$ 610.000,00.

Desse lucro a empresa mandou provisionar 
R$ 205.000,00 para pagamento de Imposto 
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido; e R$ 45.000,00 para Participação 
Estatutária de Empregados.

Mandou registrar, também, Participação de 
Administradores de 10%, Reserva Legal de 
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5% e o Dividendo Mínimo Obrigatório de 
25%.

No exercício social em que esses fatos 
ocorreram o patrimônio líquido da empresa 
no balanço patrimonial passou a ser de:

a) R$ 2.010.850,00.
b) R$ 2.027.050,00.
c) R$ 2.087.800,00.
d) R$ 2.104.000,00.
e) R$ 2.140.000,00.

256. (ESAF – AFRFB – 2012) Com relação à 
distribuição de dividendos de sociedades 
abertas, pode-se afirmar que:

a) o dividendo deverá ser pago ou 
creditado, salvo deliberação em 
contrário da assembleia geral, no prazo 
de sessenta dias da data em que for 
declarado e, em qualquer caso, dentro 
do exercício social.

b) em casos nos quais o estatuto 
da empresa for omisso quanto à 
distribuição do dividendo obrigatório, 
o acionista minoritário terá direito a 
50% do total do lucro líquido apurado 
no exercício, acrescido pelos saldos das 
reservas de lucro.

c) a companhia que, por força de lei ou 
de disposição estatutária, levantar 
balanço semestral, não poderá 
declarar, por deliberação dos órgãos 
de administração, dividendo à conta do 
lucro apurado nesse balanço.

d) a companhia somente pode pagar 
dividendos à conta de lucro líquido do 
exercício, de lucros acumulados e de 
reserva de lucros para proprietários de 
ações ordinárias.

e) a legislação societária veta a fixação 
de qualquer outra forma de cálculo 
dos dividendos, seja de acionistas 
controladores ou não controladores, 
que não contemple no mínimo 30% dos 
lucros líquidos de cada exercício.

Com base nas informações anteriores, 
responda às questões de nº 257 a 259.

No início de 2013, o Patrimônio Líquido da 
Cia. Madeira era composto pelos seguintes 
saldos:

CONTAS DE PL VALORES ($)

Capital Social 1.000.000

Capital A 
Integralizar (550.000)

Reserva Legal 87.500

Reservas De Lucros 57.500

Lucros Retidos 170.000

Ao final do período de 2013, a empresa 
apurou um Lucro antes do Imposto sobre 
a Renda e Contribuições no valor de 
R$400.000. 

De acordo com a política contábil da 
empresa, ao final do exercício, no caso da 
existência de lucros, os estatutos da empresa 
determinam que a mesma deve observar 
os percentuais abaixo para os cálculos das 
Participações e Contribuições, apuração do 
Lucro Líquido e sua distribuição.

Dividendos a Pagar 50%

Participação da 
Administração 
nos Lucros da 

Sociedade

20%

Participação de 
Debêntures 25%

Participação dos 
Empregados 

nos Lucros da 
Sociedade

25%

Provisão para IR e 
Contribuições 20%

Reserva de Lucros 20%

Reserva Legal 5%
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O restante do Lucro Líquido deverá ser 
mantido em Lucros Retidos conforme 
decisão da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) até o final do exercício de 2014, 
conforme Orçamento de Capital aprovado 
em AGO de 2012. 

257. (ESAF – AFRFB – 2014) O Valor das Par-
ticipações dos Debenturistas nos Lucros da 
Sociedade é: 

a) R$ 80.000 
b) R$ 72.000 
c) R$ 64.000
d) R$ 48.000
e) R$ 36.000

258. (ESAF – AFRFB – 2014) O valor a ser 
registrado como Reserva Legal é: 

a) R$ 2.000
b) R$ 2.500
c) R$ 3.500
d) R$ 7.200
e) R$ 7.500

259. (ESAF – AFRFB – 2014) O valor distribuído 
a título de dividendo é: 

a) R$ 160.000
b) R$ 124.800
c) R$ 96.000
d) R$ 72.000
e) R$ 68.400

ATIVO INTANGÍVEL – CPC 04

260. (ESAF – AFC – STN – 2013) O valor de-
sembolsado para o registro de uma nova pa-
tente deve ser reconhecido:
a) em despesas antecipadas.
b) como um intangível.
c) no ativo imobilizado.
d) em gasto de investimento.
e) na conta de outra despesa operacional.

261. (ESAF – AFRFB – 2012) A Cia. Mercúrio 
inicia em janeiro de 2009 uma pesquisa 

para desenvolvimento de um protótipo 
de captação de energia solar. Quando 
concluído, será patenteado pela empresa. 
Até junho de 2009, a empresa já havia 
efetuado diversos gastos com pesquisa no 
valor de R$ 200.000,00. Após essa data, 
com o avanço do processo de pesquisa, 
foi possível definir um critério confiável 
de controle, acumulação, identificação e 
registro do Ativo Intangível. No final de 
2009, os gastos da empresa com pesquisas 
totalizaram R$ 280.000,00 e o valor 
recuperável do intangível incorporado foi de 
R$ 100.000,00.

Com base nas informações fornecidas, o 
registro contábil desse evento é:

a) Ativo Intangível  280.000
  a Disponibilidades  280.000

b) Despesas   280.000
  a Disponibilidades  280.000

c) Ativo Intangível  80.000
  Despesas  200.000 
  a Disponibilidades  280.000

d) Despesas   80.000 
  Ativo Intangível  200.000 
  a Disponibilidades  280.000

e) Despesas   80.000
  Ativo Intangível  100.000 
  Perda por Imparidade 100.000 
  a Disponibilidades  280.000

262. (ESAF – CONTADOR – MTUR – 2014) A 
respeito do reconhecimento e contabilização 
dos ativos intangíveis, é correto afirmar:

a) ativos intangíveis podem ser produzidos 
internamente pela entidade.

b) a mensuração do custo não é fator 
primordial no seu reconhecimento.

c) os ativos intangíveis podem ser 
inseparáveis da entidade que o possui.

d) a especialização do corpo técnico pode 
ser reconhecida como ativo intangível.
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e) ativos intangíveis não podem estar 
contidos em elementos que contêm 
substância física.

Noções – Avaliação de Investimentos: 
Custo X Equivalência Patrimonial

263. (ESAF – AFTN – 1998) A empresa Dona 
S/A possui capital social formado por 2 
milhões de ações.

Nós, a empresa Sócia S/A, possuímos 
30% desse capital e avaliamos o nosso 
investimento pelo método da Equivalência 
Patrimonial.

No fim do exercício social a empresa 
Dona S/A, tendo apurado lucro líquido 
de R$ 300.000,00, resolveu contabilizar 
a distribuição de dividendos calculados 
em 40% deste lucro. O nosso Contador, ao 
ser comunicado deste fato, promoveu o 
seguinte lançamento no Diário da empresa 
Sócia S/A, para registrar o dividendo a ela 
distribuído:

a) Dividendos a Receber
 a Investimentos Permanentes
 a Ações da Empresa Dona S/A
 Pelo valor que nos cabe como acionista  
 R$ 36.000,00

b) Dividendos a Receber
 a Receitas de Dividendos
 Pelo valor que nos cabe como acionista  
 R$ 36.000,00

c) Investimentos Permanentes
 Ações da Empresa Dona S/A
 a Receita da Equivalência Patrimonial 
 Pelo valor que nos cabe como acionista  
 R$ 90.000,00

d) Dividendos a Receber
 a Receitas de Dividendos
 Pelo valor que nos cabe como acionista  
 R$ 90.000,00

e) Equivalência Patrimonial
 a Investimentos Permanentes
 a Ações da Empresa Dona S/A
 Pelo valor que nos cabe como acionista  
 R$ 90.000,00

264. (ESAF – AFCE – TCU – 2000) A empresa 
Cia. Aços Especiais investiu R$ 200.000,00 
em ações da empresa S.A. Armamentos 
Gerais e contabilizou o investimento em 
“Ações de Coligadas”, constituindo uma 
participação acionária de 30%, a ser avaliada 
pelo método da equivalência patrimonial. 

No fim do exercício de 1999 a S.A. 
Armamentos Gerais contabilizou um lucro 
líquido anual deR$ 20.000,00 e destinou 
25% desse lucro para dividendos na forma 
do lançamento abaixo:

Lucros (ou Prejuízos) Acumulados 

a Dividendos a Pagar

Valor que ora se distribui aos 
acionistas..................................R$ 5.000,00.

Ao receber a comunicação sobre os 
dividendos propostos e contabilizados 
na forma acima, o Contador da empresa 
investidora, Cia. Aços Especiais, deverá 
promover o seguinte lançamento:

a) Dividendos a Receber
 a Receitas de Dividendos       R$ 1.500,00

b) Ações de Coligadas 
 a Receitas de Dividendos       R$ 1.500,00

c) Dividendos a Receber 
 a Ações de Coligadas               R$ 1.500,00

d) Dividendos a Receber
 a Receitas de Dividendos       R$ 5.000,00

e) Ações de Coligadas
 a Receitas de Dividendos       R$ 6.000,00

265. (ESAF – AFC – CGU – 2004 – Adaptada) 
A Arvorebrás tem um patrimônio líquido 
de R$ 1.500.000,00 e possui 18% das 
ações emitidas pela Piauí Queijos & 
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Doces. O investimento não é avaliado por 
equivalência patrimonial.

No fim do exercício social a investida apurou 
lucro líquido de R$ 25.000,00 e destinou 
40% para o pagamento de dividendos.

Ao receber a comunicação desses fatos a 
investidora deverá contabilizar:

a)  Débito de Ativo Permanente     4.500,00
 a Crédito de Receitas      4.500,00

b)  Débito de Ativo Circulante      4.500,00
 a Crédito de Receitas      4.500,00

c)  Débito de Ativo Permanente     1.800,00
 a Crédito de Resultado do Exercício 1.800,00

d)  Débito de Ativo Circulante      1.800,00
 a Crédito de Resultado do Exercício 1.800,00

e)  Débito de Ativo Permanente     2.700,00
 Débito de Ativo Circulante     1.800,00
 a Crédito de Resultado     4.500,00

266. (ESAF – AUDITOR – RECIFE – 2003) A 
empresa Participações S/A adquiriu 60% 
do capital da empresa Contrata Ltda., 
tomando o seu controle com intenção de 
permanência, pelo valor de R$ 30.000,00, 
em 02/01/2003:

Contrata Ltda.

Balanço de 30 de novembro de 2002

                                                        Valores em R$
Capital Social    40.000,00
Reserva de Capital   1.000,00
Reserva Legal    2.000,00
Lucro Líquido do Exercício
(janeiro a novembro de 2002) 5.000,00
Com base nos dados da empresa Contrata 
Ltda., acima, assinale o lançamento que 
corresponde a este fato contábil.  

Contas    Valores em R$ 

a) Carteira de Ações (Realizável LP) 30.000,00
 a Bancos Conta Movimento 30.000,00

b) Diversos 
a Bancos Conta Movimento 30.000,00

   Investimentos Avaliados pelo PL-Contrata 
Ltda. 28.800,00
 Investimentos – Ágio – Contrata    1.200,00
c) Diversos
 a Bancos Conta Movimento 30.000,00
 Investimentos Avaliados pelo PL – Contrata 
Ltda. 24.000,00 
Investimentos – Ágio – Contrata  6.000,00
d)  Investimento em Ações  30.000,00
 a Bancos Conta Movimento 30.000,00
e)  Bancos Conta Movimento  30.000,00
 a Diversos
 a Investimentos Avaliados peloPL – Contrata 
Ltda. 24.000,00
 a Investimentos – Ágio – Contrata  6.000,00

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATIVO 
E DO PASSIVO

267. (ESAF – AFRFB – 2009) A diminuição do 
valor dos elementos do ativo será registrada 
periodicamente nas contas de:

a) provisão para perdas prováveis, quando 
corresponder à perda por ajuste ao 
valor provável de realização, quando 
este for inferior.

b) depreciação, quando corresponder à 
perda do valor de capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade 
industrial ou comercial.

c) exaustão, quando corresponder à perda 
de valor dos direitos que têm por objeto 
bens físicos sujeitos a desgaste ou perda 
de utilidade por uso, ação da natureza 
ou obsolescência.

d) provisão para ajuste ao valor de 
mercado, quando corresponder à perda 
pelo ajuste do custo de aquisição ao 
valor de mercado, quando este for 
superior.

e) amortização, quando corresponder à 
perda de valor, decorrente da explora-
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ção de direitos cujo objeto sejam recur-
sos minerais ou florestais, ou bens apli-
cados nessa exploração.

268. (ESAF – TCI SEFAZ-PI – 2001 – Adaptada) 
No tocante aos critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais, é correto afirmar 
que:

a) o valor de mercado das matérias-primas 
é aquele pelo qual possam ser alienadas 
a terceiros.

b) com a extinção da correção monetária, 
as obrigações serão mantidas sem 
atualização até a data de sua liquidação.

c) não é mais possível constituir 
contabilmente provisão para crédito de 
liquidação duvidosa, por ser indedutível 
para fins da legislação do Imposto de 
Renda.

d) as aplicações classificadas no ativo in-
tangível têm como conta retificadora as 
respectivas amortizações acumuladas.

e) a depreciação acumulada registra a 
perda de valor dos bens tangíveis e 
intangíveis do ativo imobilizado.

269. (ESAF – AFC – CGU – 2008 – Adaptada) 
Com base nos critérios de avaliação de ativos 
e passivos, julgue os itens que se seguem 
e marque, com V para os verdadeiros e F 
para os falsos, a opção que corresponde à 
sequência correta.

I – Os direitos e títulos de crédito, e quaisquer 
valores mobiliários não classificados como 
investimentos, serão avaliados, pelo custo 
de aquisição ou pelo valor de mercado, se 
este for menor.

II – Os elementos do ativo decorrentes de 
operações de longo prazo serão ajustados a 
valor presente, sendo os demais ajustados 
quando houver efeito relevante.

III – A diminuição do valor dos elementos 
dos ativos imobilizado e intangível será 
registrada periodicamente nas contas de: 
Depreciação, Amortização e Exaustão.

IV – As obrigações, encargos e riscos classi-
ficados no passivo exigível a longo prazo se-
rão ajustados ao seu valor presente, sendo 
os demais ajustados quando houver efeito 
relevante.

V – Os estoques de mercadorias fungíveis 
destinadas à venda poderão ser avaliados 
pelo valor de mercado, quando esse for o 
costume mercantil aceito pela técnica con-
tábil.

a) V,V,F,F,F
b) V,V,V,F,V
c) F,F,V,F,F
d) V,F,F,V,V
e) F,V,V,V,V

270. (ESAF – AFRFB – 2003 – Adaptada) 
Assinale abaixo a opção que contém a 
afirmação incorreta.

a) As obrigações em moeda estrangeira 
com paridade cambial deverão ser 
convertidas em moeda nacional à taxa 
de câmbio do dia do balanço.

b) O preço de mercado de bens do 
almoxarifado e de matérias-primas é o 
preço pelo qual possam ser repostos, 
mediante compra no mercado.

c) Os investimentos em participação no 
capital de outras sociedades deverão 
ser avaliados pelo custo de aquisição, 
deduzido de provisão para perdas 
prováveis, se esta perda estiver 
comprovada como permanente.

d) Uma provisão para ajuste ao valor de 
mercado deve ser feita sempre que os 
produtos do comércio da companhia 
estiverem com custo superior ao preço 
de mercado.

e) O ativo diferido era avaliado pelo 
valor do capital aplicado, menos o 
saldo das contas que registravam sua 
amortização.
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ATRFB 1997 – 5 Questões

271. (ESAF – ATRFB – 1997) Uma empresa, 
que adota o regime da competência em 
sua escrituração, encerrou exercício social 
em 31.12.96. Nos primeiros dias de 1997 
escriturou os seguintes eventos:

1.  pagamento de salários dos empregados 
relativos ao mês de dezembro de 1996;

2.  recebimento da diferença de imposto 
recolhido a maior  em dezembro de 1996 
e já reclamada naquele mês à autoridade 
competente;

3.  venda de um bem do ativo permanente 
pelo preço de custo.

A escrituração refere-se, respectivamente, a 
fatos contábeis

a) permutativo – permutativo – permutativo
b) modificativo diminutivo – modificativo 

aumentativo – permutativo
c) permutativo – modificativo aumentativo 

– modificativo diminutivo
d) modificativo diminutivo – misto 

aumentativo – permutativo
e) misto diminutivo – misto aumentativo – 

misto diminutivo

272. (ESAF – ATRFB – 1997) Um comerciante 
adquiriu um lote de mercadorias por R$ 
1.000,00, incidindo sobre a compra ICMS 
de 17%. Revendeu-o, em seguida, por 
R$ 1.200,00, estando também a venda 
sujeita a ICMS de 17%. Considerando, 
respectivamente, os sistemas de inventário 
periódico, de inventário permanente e de 
conta mista de Mercadorias, indique o valor 
pelo qual a conta Mercadorias foi creditada 
para registrar a operação de venda.

a) R$ 1.200,00 – R$ 1.200,00 – R$ 1.200,00
b) R$ 996,00 – R$ 996,00 – R$ 996,00
c) R$ 996,00 – R$ 830,00 – R$ 996,00
d) R$ Zero – R$ 830,00 – R$ 1.200,00
e) R$ Zero – R$ Zero – R$ 1.200,00

273. (ESAF – ATRFB – 1997) Na conferência 
física do dinheiro depositado em cofre 
verificou-se  que  havia ali  R$ 300,00, 
enquanto que o saldo contábil da conta 
Caixa era de R$ 400,00. Justificou-se a 
divergência com a seguinte constatação:

a) houve omissão de escrituração de 
vendas no valor de R$ 100,00

b) uma nota de compra de R$ 50,00 foi 
escriturada como sendo de venda

c) um  adiantamento  salarial de R$ 100,00 
foi escriturado duas vezes

d) um cheque emitido para suprimento 
de caixa, do valor de R$ 100,00, não foi 
escriturado

e) houve omissão de escrituração de 
compras no valor de R$ 50,00

274. (ESAF – ATRFB – 1997) Na data de 
encerramento do exercício social, o estoque 
de mercadorias para revenda de uma 
empresa era de R$ 5.000,00, registrado pelo 
valor de aquisição. O seu valor de mercado 
era, entretanto, de R$ 4.500,00. No balanço 
patrimonial essas mercadorias devem ser 
registradas pelo valor de:

a) R$ 5.000,00
b) R$ 4.750,00
c) R$ 4.500,00
d) R$ 4.500,00 ou R$ 5.000,00, facultativa-

mente
e) R$ 5.000,00, deduzido de provisão de 

R$ 500,00

275. (ESAF – ATRFB – 1997) A Diretoria 
de uma sociedade anônima resolveu, ad 
referendum da Assembléia-Geral, distribuir 
aos seus acionistas, na forma de dividendos, 
todo o lucro auferido no exercício. Essa 
decisão da Diretoria fez aumentar a(o):

a) participação dos acionistas no capital da 
sociedade.

b) patrimônio líquido da companhia.
c) passivo circulante.
d) passivo exigível a longo prazo.
e) saldo da conta de Lucros Acumulados.
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ATRFB 1998 – 5 Questões

276. (ESAF – ATRFB – 1998) Considere as con-
tas abaixo, e respectivos saldos, representa-
tivas do Razão da Empresa S/A na data de 
encerramento do seu exercício social: 

Caixa      20,00

Bancos c/Movimento    80,00

Duplicatas a Receber  240,00

Máquinas e Equipamentos 160,00

Fornecedores   300,00

Salários a Pagar   200,00 

ICMS a Recolher   100,00

Capital Social   300,00

Lucros ou Prejuízos Acumulados   60,00

Receita Bruta de Vendas  700,00

Despesas Operacionais  180,00

ICMS sobre Vendas    90,00

Custo da Mercadoria Vendida 230,00

Estoque de Mercadorias  410,00 

Veículos    250,00

Ao estruturar o seu Balanço Patrimonial 
com base nos dados acima, a empresa 
em questão demonstrará um Patrimônio 
Líquido de:

a) R$ 500,00
b) R$ 300,00
c) R$ 470,00
d) R$ 560,00
e) R$ 360,00

277. (ESAF/ATRFB 1998) Quando a Empresa 
Comercial Ltda. realizou uma operação de 
desconto bancário, enviando ao Banco S/A 
a duplicata nº 3112, que tinha a receber de 

Sebastião Silva-ME, o seu Contador realizou 
corretamente o seguinte lançamento:

a) Duplicatas Descontadas
 Despesas Bancárias
 a Duplicatas a Receber
b) Duplicatas Descontadas
 a Bancos Conta Movimento
 a Despesas Bancárias
c) Bancos Conta Movimento
 Despesas Bancárias
 a Duplicatas Descontadas
d) Bancos Conta Movimento
 Despesas Bancárias
 a Duplicatas a Receber
e) Bancos Conta Movimento
 Despesas Bancárias
 a Duplicatas Descontadas
 a Duplicatas a Receber

278. (ESAF/ATRFB 1998) Na primeira semana 
de abril de 1998, uma empresa comercial 
realizou o seguinte movimento de compra e 
venda de mercadorias:

02/04/98 – compra a prazo de 400 unidades 
de mercadorias pelo valor total de  
R$ 5.200,00;

03/04/98 – venda a prazo de 500 unidades 
de mercadorias pelo valor total de  
R$ 6.000,00;

04/04/98 – compra a vista de 400 unidades 
de mercadorias ao preço unitário de  
R$ 15,00;

05/04/98 – venda a vista de 200 unidades de 
mercadorias ao preço unitário de R$ 18,00.

 • O estoque final dessas mercadorias 
em 31 de março de 1998 era de 200 
unidades avaliadas ao custo unitário de 
R$ 10,00.

 • A empresa em questão mantém 
controle permanente de estoques e 
o avalia pelo método do custo médio 
ponderado.

 • As compras e as vendas dessas 
mercadorias estão isentas de tributação.
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Com base nessas informações, podemos 
afirmar que:

a) o custo total das vendas do dia 03 de 
abril foi de R$ 5.900,00.

b) o estoque final existente após a venda 
do dia 05 de abril é de 300 unidades ao 
custo médio  unitário de R$ 14,40.

c) o lucro bruto total das operações 
exemplifica¬das alcançou a cifra de R$ 
3.900,00.

d) ao todo, nesta semana, foram vendidas 
700 unidades de mercadorias ao custo 
médio unitário de R$ 13,20.

e) o lucro bruto alcançado nas vendas 
do dia 05 de abril foi de R$ 3,00 por 
unidade.

279. (ESAF/ATRFB 1998) Em 25 de março de 
1998, a Firma Mento Ltda. pagou o total de 
R$ 210,00, na aquisição de 4 mesas, com a 
finalidade de revendê-las. Esse valor contém 
o preço das mesas com incidência de R$ 
34,00 de ICMS e de R$ 10,00 de IPI.

 • a empresa mantém controle 
permanente de estoques;

 • o critério de avaliação utilizado é pelo 
método PEPS (Primeiro a Entrar é o 
Primeiro a Sair);

Após contabilizar essa aquisição de 
mercadorias a empresa deverá lançar na 
Ficha de Controle de Estoques, do item 
mesas para revenda, o valor unitário de:

a) R$ 44,00
b) R$ 50,00
c) R$ 46,50
d) R$ 52,50
e) R$ 41,50

280. (ESAF – ATRFB – 1998) Ao encerrar o 
exercício social,  a  Cia. Comércio & Comércio  
constatou as seguintes apurações:

1.  Receitas Brutas de Vendas do período: 
R$ 12.000,00

2.  Impostos faturados sobre vendas (ICMS): 
17%

3.  Resultado Operacional  Bruto: 30% do 
total das vendas

4.  Estoque inicial de mercadorias: R$ 
1.160,00

5. Valor das compras de mercadorias 
efetuadas no exercício (líquido de impostos): 
R$ 8.000,00

Com essas informações podemos afirmar 
que o estoque de mercadorias, apurado 
em inventário, no final do exercício, 
corresponde, em relação às compras, a:

a) 09,5% 
b) 24,5% 
c) 50,0% 
d) 35,5% 
e) 35,0% 

ATRFB 2000 – 10 Questões  
Nesse ano o concurso passou a exigir 
nível superior  
Média dos aprovados na 2ª RF: 6,14 
questões

281. (ESAF – ATRFB – 2000) Considerando as 
regras fundamentais da digrafia contábil, 
que determina o registro da aplicação dos 
recursos simultaneamente e em valores 
iguais às respectivas origens, temos como 
correta a seguinte equação contábil geral:

a) Ativo = Passivo + Capital Social + 
Despesas  –  Receitas

b) Ativo + Receitas = Capital Social + 
Despesas + Passivo

c) Ativo – Passivo = Capital Social + 
Receitas    +  Despesas

d) Ativo + Capital Social +  Receitas  =  
Passivo  +  Despesas

e) Ativo + Despesas = Capital Social + 
Receitas + Passivo

282. (ESAF – ATRFB – 2000) Ao  inventariar sua  
riqueza de  acordo  com o regime contábil 
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de caixa, os proprietários concluíram que, 
hoje, sua firma possui débitos no valor 
de R$ 190.000,00, créditos no valor de R$ 
180.000,00, um capital registrado e todo 
integralizado no valor de R$ 80.000,00, além 
de diversos bens no valor de R$ 100.000,00. 

Foi também apurada a existência de R$ 
1.000,00 de receitas já ganhas mas ainda 
não quitadas; de R$ 1.300,00 de despesas 
quitadas antecipadamente; de uma conta 
de energia elétrica no valor de R$ 2.000,00 
vencida e não paga; além da expectativa de 
perda da ordem de 1% no recebi¬mento de 
letras com valor nominal de R$ 50.000,00.

Ao demonstrar o patrimônio acima indicado, 
contabilizando-o segundo os princípios 
contábeis da Prudência e da Competência 
de Exercícios, essa empresa vai evidenciar 
no grupo Patrimônio Líquido um lucro 
acumulado no valor de: 

a) R$ 9.800,00
b) R$ 7.200,00
c) R$ 10.000,00
d) R$ 27.200,00
e) R$ 30.000,00

283. (ESAF – ATRFB – 2000) Abaixo são 
apresentadas cinco afirmativas. Escolha 
entre elas a única que não expressa 
inteiramente a verdade.

a) O pagamento, em cheque bancário, 
do valor de uma duplicata acrescido 
de encargos de juros e de mora, deve 
ser contabilizado em lançamento de 
terceira fórmula.

b) Quando o extrato bancário de uma 
empresa apresenta saldo credor, o valor 
desse saldo passa a representar um 
passivo na estrutura patrimonial.

c) A aquisição de máquinas, parte para 
alugar e parte para revender, com 
pagamento de entrada em dinheiro e 
aceite de títulos pelo valor restante, 
caracteriza um fato administrativo 
permutativo.

d) As contas de Provisão tanto podem 
ser classificadas no Passivo Circulante, 
como no Ativo Circulante ou no Ativo 
Não Circulante, dependendo de sua 
natureza, mas, mesmo assim, todas 
elas são formadas a partir de débitos 
lançados em contas de despesa.

e) Uma operação de devolução de vendas 
afeta os valores contabilizados tanto em 
“Receita de Vendas”, como em “Custo 
das Vendas”, como também afeta o 
valor do estoque final.

284. (ESAF – ATRFB – 2000) Os títulos que 
estão relacionados abaixo em ordem 
alfabética constam do Plano de Contas da 
empresa S/A Mera & Simples.

Ações de Coligadas 

Ações em Tesouraria 

Capital a Integralizar 

Capital Social 

Depósito Bancário 

Despesas Antecipadas 

Duplicatas Descontadas 

Duplicatas a Pagar 

Duplicatas a Receber 

Empréstimos Bancários 

Estoque de Mercadorias 

Receitas Antecipadas 

Venda de Mercadorias

Observando-se a relação acima podemos 
dizer que ela contém:

a) 01 conta de passivo, 05 contas de ativo 
e 07 contas de patrimônio líquido.

b) 02 contas integrais credoras, 05 
contas integrais devedoras e 06 contas 
diferenciais.

c) 03 contas de resultado e 10 contas 
patrimoniais.

d) 06 contas de saldos credores e 07 contas 
de saldos devedores.
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e) 03 contas de agente consignatário, 04 
contas de agente correspondente e 06 
contas do proprietário.

285. (ESAF – ATRFB – 2000) Se uma empresa 
mantém todas as duplicatas de sua emissão 
em determinado banco, em operação de 
desconto, os seus clientes serão creditados 
quando a(o):

a) duplicata for descontada no banco.
b) duplicata for enviada ao banco para 

desconto.
c) banco acusar o recebimento da 

duplicata.
d) banco emitir o aviso de crédito.
e) cliente pagar a duplicata no banco.

286. (ESAF – ATRFB – 2000) A empresa 
Comércio Varejista Ltda. avalia seus 
estoques de bens de venda ao custo das 
últimas entradas e calcula o custo das 
vendas em períodos mensais. No mês 
de outubro do ano X0 foram colhidas as 
seguintes informações em relação ao 
movimento de compras e vendas:

vendas a prazo         
12.000,00 

vendas a vista         
15.000,00 

devolução de vendas              
500,00 

ICMS sobre vendas          
2.500,00

ICMS sobre compras          
2.200,00 

estoque em 30 de setembro        
4.000,00 

compras a vista            
7.000,00 

compras a prazo            
8.000,00 

devolução de compras              
1.000,00 

abatimento no preço de compra             
200,00

Considerando que durante todo o mês de 
outubro a empresa não conseguiu vender 
2/5 da quantidade de mercadorias que 
tinha disponíveis para venda no período, 
e fazendo a contabilização correta do 
movimento realizado, podemos dizer em 
relação a esse mês que:

a) o ICMS de outubro a recolher em 
novembro é de R$ 2.500,00

b) o custo da mercadoria vendida no 
período alcançou R$ 7.120,00

c) as vendas do mês deram um lucro 
operacional bruto de R$ 13.320,00

d) o estoque final de mercadorias foi 
avaliado em R$ 10.680,00

e) a receita líquida de vendas alcançou o 
montante de R$ 26.200,00

287. (ESAF – ATRFB – 2000) Em 31.12.1999 a 
firma Dubitatia Ltda. fez a estimativa de que, 
provavelmente, perderia no ano seguinte R$ 
670,00 no recebimento das duplicatas de 
sua emissão. Nessa mesma data havia saldo 
anterior de R$ 320,00 na conta Provisão 
para Devedores Duvidosos. 

Considerando válida a expectativa de perda 
e corretos os cálculos efetuados, essa 
empresa deverá, para adequar seu balanço 
aos princípios contábeis fundamentais, 
mandar fazer o seguinte lançamento:

a) Devedores Duvidosos 
 a Provisão para Devedores Duvidosos         350,00

b) Provisão para Devedores Duvidosos 
 a Duplicatas a Receber                                     320,00

c) Devedores Duvidosos 
 a Provisão para Devedores Duvidosos         670,00

d) Devedores Duvidosos 
 a Duplicatas a Receber                                     670,00

e) Devedores Duvidosos
 a Provisão para Devedores Duvidosos         990,00
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288. (ESAF – ATRFB – 2000) Se determinada 
empresa decide aumentar o próprio 
capital com o aproveitamento das reservas 
existentes, terá que contabilizar esse fato 
administrativo da forma seguinte:

a) Capital Social
 a Reservas

b) Capital a Integralizar 
 a Reservas

c) Capital a Integralizar 
 a Capital Social

d) Reservas 
 a Capital Social

e) Reservas
 a Capital a Integralizar

289. (ESAF – ATRFB – 2000) O Contador da 
nossa firma recebeu para classifi¬cação e 
contabilização os documentos referentes 
aos seguintes fatos ocorridos em 
determinado mês:

I – contrato de empréstimo no banco no 
valor de 1.200,00 com encargos de 10%;

II – pagamento de um título de 650,00 com 
desconto de 10%;

III – recebimento de um título de 460,00, 
com juros de 10%;

IV – recebimento do aluguel do mês no 
valor de 38,00;

V – registro dos impostos do mês para 
recolhi¬mento posterior, no valor de 12,00;

VI – compra a prazo de máquinas para uso 
por  1.000,00 pagando 40% de entrada;

VII – pagamento de um título de 450,00 com 
juros de 10%;

VIII – recebimento de um título de 360,00 
com desconto de 10%;

IX – pagamento do aluguel do mês  no valor 
de 28,00;

X – registro de serviço realizado para 
recebi¬mento a prazo, no valor de 52,00.

Considerando, exclusivamente, a contabili-
zação desses fatos, podemos afirmar que:

a) o lucro alcançado nas operações foi de 
R$  40,00.

b) no balanço patrimonial o valor do 
passivo exigível alcançou R$  672,00.

c) no balancete de verificação a soma dos 
saldos devedores é R$ 913,00.

d) no balanço patrimonial a soma do grupo 
ativo alcançou R$ 712,00.

e) o valor total creditado foi R$ 2.013,00.

290. (ESAF – ATRFB – 2000) Em 31 de 
dezembro de 1999, o Contador da firma 
ZÊ LTDA. apresenta as seguintes contas e 
saldos, extraídos do livro Razão:

CONTAS SALDOS

Caixa 250

Duplicatas a Pagar 650

Lucros Acumulados 130

Aluguéis Passivos 140

Comissões Ativas 30

Receita de Juros 110

Impostos a 
Recolher 300

Veículos 900

Custo das Vendas 600

Receita de Vendas 900

Despesas de Juros 130

Clientes 360

Móveis e Utensílios 540

Capital Social 950

Impostos Federais 200

Salários 450

Fornecedores 880

FGTS a Recolher 200

Conferimos essa listagem e verificamos que 
o balancete não está fechado, pois a soma 
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dos saldos devedores não está com valor 
igual à soma dos saldos credores. Mesmo 
assim, certificamo-nos de que as contas 
diferenciais estão todas representadas com 
saldos corretos na relação acima. Deste 
modo, podemos afirmar que o Patrimônio 
Líquido contido na listagem apresentada 
soma o valor de:

a) R$ 1.080,00
b) R$ 710,00
c) R$ 800,00
d) R$ 910,00
e) R$ 600,00

ATRFB 2002.1 – 10 Questões  
Em 2002 houve 2 concursos para a 
Receita Federal  
Média dos aprovados na 2ª RF: 5,70 
questões

291. (ESAF – ATRFB – 2002.1) Em primeiro de 
outubro de 2001, a Imobiliária Casa & Terra 
S/A recebeu, antecipadamente, seis meses 
de aluguel com valor mensal de R$ 300,00 
e pagou o aluguel dos próximos doze meses 
no valor anual de R$ 2.400,00.

Nesse caso, as regras do regime contábil 
da competência nos leva a afirmar que no 
balanço de encerramento do exercício, 
elaborado em 31.12.01, em decorrência 
desses fatos haverá:

a) despesas do exercício seguinte no valor 
de R$ 600,00.

b) receitas do exercício seguinte no valor 
de R$ 900,00.

c) despesas do exercício seguinte no valor 
de R$ 1.200,00.

d) receitas do exercício seguinte no valor 
de R$ 1.800,00.

e) despesas do exercício seguinte no valor 
de R$ 2.400,00.

292. (ESAF – ATRFB – 2002.1) O patrimônio 
da Empresa Alvas Flores, em 31.12.01, 
era composto pelas seguintes contas e 
respectivos saldos, em valores simbólicos.

Caixa R$ 100,00

Capital Social R$ 350,00

Empréstimos Obtidos LP R$ 150,00

Bancos c/ Movimento R$ 200,00

Lucros Acumulados R$ 200,00

Fornecedores R$ 100,00

Contas a Receber R$ 100,00

Empréstimos Concedidos LP R$ 100,00

Dividendos a Pagar R$ 150,00

Duplicatas Emitidas R$ 800,00

Notas Promissórias Emitidas R$ 500,00

Adiantamento de Clientes R$ 200,00

Impostos a Pagar R$ 50,00

Equipamentos R$ 100,00

Clientes R$ 450,00

Reserva Legal R$ 100,00

Mercadorias R$ 500,00

Notas Promissórias Aceitas R$ 250,00

Duplicatas Aceitas R$ 1.000,00

Patentes R$ 200,00

A representação gráfica do patrimônio que 
acima se compõe evidenciará um ativo total 
no valor de:

a)  R$ 2.400,00 
b) R$ 2.600,00  
c) R$ 2.800,00  
d) R$ 2.850,00      
e) R$ 3.050,00
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293. (ESAF – ATRFB – 2002.1) A nossa Empre-
sinha de Compras realizou as cinco opera-
ções abaixo, no prazo de uma semana.

1 – comprou objetos por R$ 2.000,00, 
pagando 30% de entrada;

2 – pagou a conta de luz vencida no mês 
passado,no valor de R$ 95,00;

3 – vendeu 2/4 dos objetos por R$ 800,00, 
recebendo 40% de entrada;

4 – registrou a conta de luz do mês (R$ 
80,00) para pagamento no mês seguinte; e

5 – vendeu, a vista, o resto dos objetos 
comprados, por R$ 1.300,00.

A contabilização obedece aos princípios 
fundamentais da Contabilidade; as 
operações de compra e venda não sofreram 
tributação; não houve outras transações no 
mês.

O registro contábil desses fatos, se 
corretamente lançados, evidenciará o 
seguinte resultado do mês:

a) R$ 5,00 (lucro)
b) R$ 20,00 (lucro)
c) R$ 75,00 (prejuízo)
d) R$ 100,00 (lucro)
e) R$ 155,00 (prejuízo)

294. (ESAF – ATRFB – 2002.1) Estudiosos 
notáveis da Contabilidade têm-na 
contemplado com diversas teorias e 
proposições. 

Três dessas teorias sobrevivem e, hoje, 
são consideradas principais. Uma delas, 
conhecida como Teoria Personalista ou 
Personalística, classifica todas as contas em:

a) contas patrimoniais e contas 
diferenciais.

b) contas integrais e contas diferenciais.
c) contas patrimoniais e contas de 

resultado.
d) contas de agentes consignatários e 

contas de proprietário.
e) contas de agentes e contas de 

proprietário.

295. (ESAF – ATRFB – 2002.1) A empresa 
Andaraqui S/A possui no Ativo Imobilizado 
um imóvel adquirido por R$ 65.000,00 
e Móveis e Utensílios adquiridos por R$ 
20.000,00. O desgaste desses bens é 
contabilizado anualmente, calculado pelo 
método da linha reta.

No encerramento do exercício, em 31.12.01, 
o imóvel completou exatos oito anos de uso 
e os móveis apenas quatro anos. A vida útil 
do imóvel (edificação) foi estimada em 25 
anos e a dos móveis e utensílios em 10 anos. 
Os saldos não sofreram baixas, reavaliação, 
nem correção monetária.

O custo do terreno equivale a 60% do 
imóvel.

Com as informações supra alinhadas, feitos 
os cálculos corretos, podemos dizer que 
no balanço de 31.12.01, a depreciação 
acumulada de imóveis e de móveis e 
utensílios estará com saldo credor de:

a) R$ 4.600,00
b) R$ 14.720,00
c) R$ 16.320,00
d) R$ 18.400,00
e) R$ 28.800,00

296. (ESAF – ATRFB – 2002.1) Observe o 
seguinte lançamento, constante do Diário da 
Firma Violetas – ME, do qual foi, cuidadosa 
e didaticamente, suprimido o histórico para 
fins de concurso.

Duplicatas Descontadas

a Diversos

valor que se registra em

decorrência ..........................., a saber:

a Bancos c/ Movimento

.................................... R$ 1.300,00

a Duplicatas a Receber

.................................... R$ 2.700,00  
R$ 4.000,00

O histórico suprimido no lançamento supra 
descrito deverá descrever a:
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a) quitação de desconto bancário, com 
devolução de duplicatas não recebidas.

b) quitação de desconto bancário, com 
liquidação de duplicatas recebidas.

c) contratação de desconto bancário, com 
entrega de duplicatas, recebendo parte 
do dinheiro em conta corrente.

d) quitação de desconto bancário, com 
devolução de duplicatas não recebidas 
e liquidação de duplicatas recebidas.

e) quitação de desconto bancário, com 
liquidação de duplicatas recebidas e 
devolução de duplicatas não recebidas.

297. (ESAF – ATRFB – 2002.1) Entre as 
formalidades extrínsecas e intrínsecas dos 
Livros de Escrituração, destacamos as abaixo 
indicadas, exceto:

a) Termos de abertura e de encerramento.
b) Registro na Junta Comercial 

(autenticação).
c) Numeração tipográfica e sequencial das 

folhas.
d) Escrituração em ordem cronológica de 

dia, mês e ano.
e) Existência de emendas, rasuras e espaço 

em branco.

298. (ESAF – ATRFB  – 2002.1 – Adaptada) 
Abaixo estão cinco afirmativas relacionadas 
com o Balanço Patrimonial. Assinale a opção 
que expressa uma afirmação falsa.

a) As duplicatas descontadas, cujos 
vencimentos ocorrerem após o 
encerramento do exercício social 
seguinte ao do balanço, formarão conta 
do passivo não circulante.

b) As sociedades podem valer-se da 
constituição de provisão quando 
for provável a perda de uma ação 
trabalhista.

c) São coligadas as sociedades quando 
uma tem influência significativa na 
outra, sem controlá-la.

d) Consoante o critério de avaliação das 
contas, no ativo circulante, os direitos 
realizáveis compreendem as contas 

representativas de disponibilidades, 
bens, direitos ou valores a receber.

e) De conformidade com a legislação 
societária atualizada, os saldos 
existentes em 31.12.2008, no Ativo 
Diferido, poderiam ser alocados a 
outro grupo de contas, de acordo com 
a sua natureza, ou permanecer no ativo 
sob esta classificação até a completa 
amortização, desde que sujeito à análise 
de imparidade.

299. (ESAF – ATRFB – 2002.1 – Adaptada)  As 
contas abaixo representam um grupo de 
receitas e despesas e, embora distribuídas, 
aqui, aleatoriamente, compõem a 
demonstração do resultado do exercício da 
empresa Bomservice S/A.

Impostos e Taxas 250,00
Receitas de 

Serviços Prestados 100.000,00

Propaganda e 
Publicidade 900,00

Receitas Não-
Operacionais 2.500,00

Juros Recebidos 750,00
Depreciação 350,00

Serviços Cancela-
dos 10.000,00

PIS/PASEP 1%
Despesas Bancárias 400,00
Custos dos Serviços 

Prestados 65.200,00

Descontos Incondi-
cionais Concedidos 10.000,00

Descontos Condi-
cionais Concedidos 1.000,00

Comissões Pagas 
Sobre Serviços 

Líquidos
8.000,00

Juros Pagos 250,00
COFINS 2%

Salários e Encargos 1.500,00
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Água e Energia 100,00
Provisão para Im-
posto de Renda 15%

Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer 

Natureza
3%

Descontos Obtidos 7.500,00

Ordenando-se as contas, adequadamente, 
em conformidade com a Lei nº 6.404/76, 
e apurando-se o resultado líquido do 
exercício, podemos afirmar que:

a) a Receita Líquida de Serviços será de R$ 
75.200,00.

b) o Lucro Operacional Bruto será de R$ 
8.000,00.

c) o Lucro Líquido após o IR será de R$ 
6.000,00.

d) a Provisão para Imposto de Renda será 
de R$ 1.080,00.

e) o Lucro Líquido do Exercício será de 
5.600,00.

300. (ESAF – ATRFB – 2002.1) A Comercial 
Flores Ltda. apurou os seguintes dados em 
relação à mercadoria “Palmas”, no exercício 
de 2001:

 • Estoque inicial 120 unidades ao custo 
unitário de R$ 2,00

 • Compras 120 unidades ao preço unitário 
de R$ 2,50

 • Vendas 120 unidades ao preço unitário 
de R$ 3,50

 • Compras 100 unidades ao preço unitário 
de R$ 3,00

 • Vendas 100 unidades ao preço unitário 
de R$ 4,80

As operações de compra e venda são 
tributadas a 20% com ICMS e o faturamento 
é tributado a 3% para a COFINS.

A empresa utiliza o critério UEPS para 
avaliação dos estoques.

Feitos os cálculos devidos e elaborando-
se a demonstração parcial do resultado do 

exercício, vamos encontrar um Lucro Bruto 
sobre Vendas no valor de:

a)  R$ 213,00
b)  R$ 240,00
c)  R$ 253,00
d)  R$ 280,00
e)  R$ 693,00

ATRFB 2002.2 – 10 Questões  
Essa prova teve a menor média de 
acertos entre os aprovados. Fique 
esperto!  
Média dos aprovados na 2ª RF: 5,40 
questões

301. (ESAF – ATRFB – 2002.2) A empresa 
Abestos S/A vendeu mercadorias, a prazo, 
para a Cia. Carvalhais por R$ 17.500,00, a 
preço de fatura, prometendo entregar em 
domicílio.

Para fazer a referida entrega a Abestos 
teve que pagar o transporte da mercadoria 
vendida. Esse gasto realizado com o 
transporte até o endereço do comprador 
será, contabilmente

a)  Acréscimo na despesa da Abestos S/A.
b)  Redução no custo de vendas da Cia. 

Carvalhais.
c)  Acréscimo no custo de vendas da 

Abestos S/A.
d)  Redução no custo de vendas da Abestos 

e acréscimo no valor das compras da 
Carvalhais.

e)  Redução das vendas da Abestos e 
acréscimo no custo de vendas da 
Carvalhais.
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302. (ESAF – ATRFB – 2002.2) Os itens abaixo 
contêm agrupamentos de três contas cada 
um. Assinale aquele que só contém contas 
com o mesmo tipo de saldo.

a)  Reservas Estatuárias, Provisão para 
Ajuste de Estoque e Despesas Provisio-
nadas.

b)  Duplicatas a Pagar, Duplicatas 
Protestadas e Duplicatas Descontadas.

c)  ICMS Sobre Vendas, ICMS a Recuperar e 
ICMS a Recolher.

d)  Provisão para Férias, Provisão para 
Imposto de Renda e Créditos de 
Liquidação Duvidosa.

e)  Ações de Coligadas, Ações de 
Controladas e Ações em Tesouraria.

303. (ESAF – ATRFB – 2002.2) O Mercado de 
Artesanato Local mantém conta corrente 
no Banco da Terra S/A. Em 31 de agosto 
recebeu o extrato do mês com saldo 
credor de R$ 38.800,00. Como o livro razão 
apresentava na conta Bancos c/Movimento 
um saldo devedor de R$ 24.000,00, a 
empresa mandou fazer uma conciliação.

Os dados colhidos para conciliação 
constaram dos seguintes fatos:

1 – um cheque de R$ 600,00, recebido 
de clientes e depositado em 20.08, foi 
devolvido por insuficiência de fundos;

2 – três cheques de R$ 1.200,00, 5.500,00 
e 2.000,00, emitidos para pagamentos a 
terceiros, não foram apresentados;

3 – um cheque de R$ 700,00 foi debitado ao 
Mercado, por engano do banco;

4 – um depósito de R$ 200,00 foi 
erroneamente creditado a outro correntista;

5 – uma cobrança de duplicatas, emitidas 
pelo Mercado, no valor de R$ 8.000,00 fora 
feita pelo banco, mas não houve emissão de 
aviso a tempo;

6 – no extrato aparecem despesas bancárias 
de R$ 400,00, ainda não contabilizadas pelo 
Mercado.

Após analisar todos esses fatos, o Contador 
comunicou à administração que a conta 
Bancos c/ Movimento deverá ir a balanço 
com o saldo de:

a) R$ 16.400,00
b) R$ 23.300,00
c) R$ 31.000,00
d) R$ 38.800,00
e) R$ 46.600,00

304. (ESAF – ATRFB – 2002.2) A firma 
J.J.Montes Ltda. apurou os seguintes valores 
em 31.12.01:

dinheiro existente 200,00
máquinas 400,00
dívidas diversas 900,00
contas a receber 540,00
rendas obtidas 680,00
empréstimos bancários 500,00
mobília 600,00
contas a pagar 700,00
consumo efetuado 240,00
automóveis 800,00
capital registrado 450,00
adiantamentos a dire-
tores 450,00

Os componentes acima, examinados pelo 
prisma doutrinário lecionado segundo a 
Teoria das Contas, demonstra a seguinte 
atribuição de valores:

a) R$ 2.990,00 às contas de agentes 
devedores.

b) R$ 2.540,00 às contas de agentes 
consignatários.

c) R$ 2.100,00 às contas integrais 
devedoras.

d) R$ 890,00 às contas de resultado.
e) R$ 440,00 às contas diferenciais.
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305. (ESAF – ATRFB – 2002.2 – Adaptada) 
Os grupos e contas abaixo apresentados 
compõem o patrimônio da empresa 
Jeffertite S.A.

Grupos/Contas Saldos

Disponibilidades R$ 2.650,00

Créditos a Receber R$ 8.900,00

Estoques R$ 5.000,00

Financiamentos 
Bancários R$ 6.500,00

Fornecedores R$ 5.300,00

Capital Social R$ 7.000,00

Adiantamentos a 
Diretores R$ 1.200,00

Ações de Empresas 
Coligadas R$ 2.000,00

Receitas 
Antecipadas R$ 930,00

Reservas de Lucros R$ 1.800,00

Ativo Intangível R$ 1.510,00

Impostos a 
Recolher R$ 1.300,00

Despesas a Vencer R$ 370,00

Ativo Imobilizado R$ 3.420,00

Obrigações 
Trabalhistas R$ 1.120,00

Reservas de 
Capital R$ 1.550,00

Prejuízos 
Acumulados R$ 250,00

O balanço não está fechado, pois o Contador 
deixou de incluir uma, e apenas uma, 
das seguintes contas. Indique-a entre as 
seguintes opções:

a) Provisão para Ajuste de Valores 
Mobiliários.

b) Provisão para Imposto de Renda.
c) Reversão de Devedores Duvidosos.

d) Reversão de Reservas de Contingências.
e) Contribuições Sociais a Recolher.

306.  (ESAF – ATRFB – 2002.2) A seguir são 
apresentadas cinco assertivas relacionadas 
às sociedades por ações. Quatro delas são 
verdadeiras. Assinale a opção que contém a 
afirmativa incorreta.

a) O exercício social tem a duração de 1 
(um) ano e a data do término será fixada 
no estatuto.

b) As demonstrações de que trata o item 
anterior são balanço patrimonial; 
demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados; demonstração do 
resultado do exercício; demonstração 
das origens e aplicações de recursos; 
e demonstração das mutações do 
patrimônio líquido.

c) Ao fim de cada exercício social, a 
Diretoria fará elaborar demonstrações 
financeiras que deverão exprimir com 
clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no 
exercício.

d) As demonstrações de cada exercício 
serão publicadas com a indicação 
dos valores correspondentes das 
demonstrações do exercício anterior.

e) As demonstrações financeiras 
registrarão a destinação dos lucros 
segundo a proposta dos órgãos da 
administração, no pressuposto de sua 
aprovação pela assembléia geral.

307. (ESAF – ATRFB – 2002.2) A empresa 
Belmont S/A adquiriu um equipamento por 
R$ 27.000,00 e gastou mais R$ 3.000,00 
para sua instalação. Decorrido certo tempo, 
a empresa vendeu, a vista, o equipamento 
por R$ 12.000,00. 

Nessa época, a conta Depreciação 
Acumulada tinha saldo de R$ 15.000,00.

O lançamento correto para registrar o fato 
acima  citado deve ser o que segue:
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a) Diversos
 a Equipamentos 
 Caixa            R$ 12.000,00 
 Depreciação AcumuladaR$      15.000,00   
             R$ 27.000,00

b) Equipamentos
 a Diversos 
 a Caixa            R$ 12.000,00 
 a Depreciação Acumulada  R$ 15.000,00  
              R$ 27.000,00

c) Diversos
a Diversos 
Equipamentos             R$ 27.000,00 
Gastos de Instalação            R$ 3.000,00     
              R$ 30.000,00

a Caixa             R$ 12.000,00 
a Depreciação Acumulada         R$ 18.000,00   
              R$ 30.000,00

d) Diversos
a Equipamentos   
Caixa            R$ 12.000,00 
Depreciação Acumulada          R$ 15.000,00 
Perda de Capital           R$ 3.000,00     
             R$ 30.000,00

e) Diversos
a Diversos 
Caixa             R$ 12.000,00 
Depreciação Acumulada           R$ 18.000,00   
              R$ 30.000,00

a Equipamentos            R$ 27.000,00 
a Gastos de Instalação           R$ 3.000,00    
              R$ 30.000,00

308. (ESAF – ATRFB – 2002.2) Em primeiro 
de outubro de 2001, a Ameriflores Ltda. 
adquiriu um veículo usado por R$ 23.000,00, 
pagando 60% a vista.

O carro fora comprado novo pelo ora 
vendedor pela quantia de R$ 27.000,00, há 
um ano e meio, e  contabilizado com valor 
residual de R$ 12.000,00.

A depreciação considera a previsão normal 
do fisco para a vida útil de veículos (cinco 
anos).

Em 31 de dezembro do mesmo ano, em 
relação ao referido veículo, pode-se afirmar 
que:

a) a conta Depreciação Acumulada desse 
veículo terá saldo de R$ 5.650,00.

b) o valor contábil do veículo, no 
comprador, é de R$ 22.450,00.

c) a operação de compra deu ao vendedor 
um lucro de R$ 4.100,00.

d) a operação de compra deu ao vendedor 
uma perda de R$ 500,00.

e) o valor contábil do veículo, no 
comprador, é de R$ 21.850,00.

309. (ESAF – ATRFB – 2002.2) A firma Pétrea 
Ltda. promoveu o movimento de entradas 
e saídas de mercadorias, isentas de 
tributação, na forma como segue:

 • existência anterior de 1.000 unidades 
ao custo unitário de R$ 20,00;  

 • compra a vista de 1.500 unidades ao 
preço unitário de R$ 30,00;  

 • venda a vista de 2.000 unidades ao 
preço unitário de R$ 25,00;  

 • compra a prazo de 500 unidades ao 
preço unitário de R$ 35,00.

Nessa ordem, no fim do período 
considerado, a empresa terá um estoque de 
mercadorias no valor de:

a) R$ 27.500,00 se trabalhar com o critério 
Preço Médio.

b) R$ 27.500,00 se trabalhar com o critério 
UEPS.

c) R$ 30.500,00 se trabalhar com o critério 
PEPS.

d) R$ 20.000,00 se trabalhar com o critério 
PEPS.

e) R$ 20.000,00 se trabalhar com o critério 
UEPS.

310. (ESAF – ATRFB – 2002.2) A empresa 
Tílburi de Aço S/A demonstrou, no exercício 
de 2001, os valores que seguem:

 • Lucro bruto R$ 180.000,00
 • Lucro operacional R$ 140.000,00
 • Receitas não-operacionais R$ 15.000,00
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 • Despesas não-operacionais  
R$ 55.000,00

 • Participação de Administradores  
R$ 5.000,00

 • Participação de Debenturistas  
R$ 7.000,00

 • Participação de Empregados  
R$ 6.000,00

A tributação do lucro dessa empresa à 
alíquota de 30% para Imposto de Renda e 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, 
conjuntamente, vai aumentar o passivo no 
valor de:

a) R$ 24.600,00
b) R$ 26.100,00
c) R$ 27.900,00
d) R$ 28.200,00
e) R$ 30.000,00

ATRFB 2003 – 10 Questões  
Média dos aprovados na 2ª RF: 6,34 
questões

311. (ESAF – ATRFB – 2003) Com relação aos 
Princípios Fundamentais de Contabilidade, 
assinale a opção incorreta.

a) O Princípio da PRUDÊNCIA determina 
a adoção do menor valor para os 
componentes do ATIVO e do maior, 
para os do PASSIVO, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente 
válidas para a quantificação das 
mutações patrimoniais que alterem o 
Patrimônio Líquido.

b) O Princípio da PRUDÊNCIA impõe a 
escolha da hipótese de que resulte 
menor Patrimônio Líquido, quando 
se apresentarem opções igualmente 
aceitáveis diante dos demais Princípios 
Fundamentais de Contabilidade.

c) O Princípio da PRUDÊNCIA somente 
se aplica às mutações posteriores, 
constituindo-se ordenamento 

indispensável à correta aplicação do 
Princípio da COMPETÊNCIA.

d) A aplicação do Princípio da PRUDÊNCIA 
ganha ênfase quando, para definição 
dos valores relativos às variações 
patrimoniais, devem ser feitas 
estimativas que envolvem incertezas de 
grau variável.

e) O Princípio da PRUDÊNCIA refere-se, 
simultaneamente, à tempestividade e 
à integridade do registro do patrimônio 
e das suas mutações, determinando 
que este seja feito de imediato e com a 
extensão correta, independentemente 
das causas que originaram o registro.

312. (ESAF – ATRFB – 2003) A empresa 
Primavera Ltda., no encerramento do 
exercício de 2002, obteve as seguintes 
informações, conforme segue:

VALORES EM R$

Adiantamento a 
Fornecedores 1.000,00

Adiantamento de 
Clientes 2.000,00

Ativo Imobilizado 20.000,00

Capital Social 29.000,00

Contas A Pagar 40.000,00

Depreciação 
Acumulada 2.000,00

Despesas 
Antecipadas 1.000,00

Disponibilidades 1.000,00

Duplicatas A 
Receber 30.000,00

Estoques 20.000,00

Realizável A Longo 
Prazo 2.000,00

Reserva Legal 2.000,00



www.acasadoconcurseiro.com.br 1449

Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

Assinale a opção correta, que corresponde 
ao valor do Ativo que estará presente no 
Balanço Patrimonial.

a) R$ 71.000,00
b) R$ 72.000,00
c) R$ 73.000,00
d) R$ 74.000,00
e) R$ 75.000,00

313. (ESAF – ATRFB – 2003) A empresa 
Internacional S/A., no encerramento  do 
exercício de 2002, obteve as seguintes 
informações, conforme segue:

Valores em R$

Adiantamento a 
Fornecedores 15.000,00

Ativo Imobilizado 1.300.000,00

Contas a Pagar 1.100.000,00

Disponibilidades 150.000,00

Duplicatas a Receber 1.200.000,00

Empréstimos 1.000.000,00

Estoques 850.000,00

Lucros Acumulados 200.000,00

Reserva Legal 10.000,00

Na elaboração do Balanço Patrimonial da 
empresa, os valores do Patrimônio Líquido e 
do Capital Social Integralizado serão:

Valores em R$
Patrimônio Líquido Capital Social Inte-

gralizado
a) 1.400.000,00 1.190.000,00
b) 1.400.000,00 1.205.000,00
c) 1.415.000,00 1.205.000,00
d) 1.415.000,00 1.225.000,00
e) 1.425.000,00 1.225.000,00

314. (ESAF – ATRFB – 2003) A Companhia 
Tríplice, no encerramento do exercício de 
2002, obteve as seguintes informações, 
conforme segue:

Valores em R$

Lucro Bruto    90.000,00

Lucro Operacional   70.000,00

Receitas Financeiras     2.000,00

Despesas Financeiras   10.000,00

Participação dos empregados    7.000,00

Provisão para IR e CSLL   15.000,00

Assinale a opção correta, que contém o valor 
da Reserva Legal que deverá ser constituída, 
considerando que o saldo final da Reserva 
terá um percentual inferior ao limite legal.

a) R$ 1.400,00
b) R$ 1.800,00
c) R$ 2.200,00
d) R$ 2.400,00
e) R$ 2.800,00

315. (ESAF – ATRFB – 2003) A empresa 
Espera Ltda. determinou ao Banco  do Brasil 
que protestasse um título, que estava em 
seu poder para cobrança, no valor de R$ 
25.000,00; não suficiente, envidou esforços 
judiciais sem sucesso. A venda que originou 
o título havia acontecido no exercício 
anterior. Ao final do exercício anterior, 
a empresa possuía o seguinte Balanço 
Patrimonial:

Valores em R$

ATIVO

Ativo Circulante 330.000,00

Disponibilidades 10.000,00

Caixa e Bancos 10.000,00

Realizável a Curto 
Prazo 320.000,00
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Duplicatas a 
Receber 200.000,00

Devedores 
Duvidosos -30.000,00

Estoques 150.000,00

Ativo Permanente 180.000,00

Imobilizado 200.000,00

Depreciação 
Acumulada -20.000,00

Ativo Total 510.000,00

PASSIVO

Passivo Circulante 220.000,00

Fornecedores 220.000,00

Patrimônio Líquido 290.000,00

Capital Social 200.000,00

Reserva Legal 10.000,00

Lucros Acumulados 80.000,00

Total do Passivo 510.000,00

Assinale a opção em que o registro contábil 
da  operação, de baixa do título, está 
correto.

Contas     
Débito   
Crédito  
Valores em R$

a) Despesas com Títulos Incobráveis  
25.000,00

 a Duplicatas Descontadas   
25.000,00

b) Devedores Duvidosos      
25.000,00

 a Duplicatas a Receber   
25.000,00

c) Despesas com Títulos Incobráveis  
25.000,00

   a Duplicatas a Receber   
   25.000,00

d) Ajuste de Exercícios Anteriores  
25.000,00

  a Duplicatas a Receber   
 25.000,00

e) Despesas com Títulos Incobráveis  
25.000,00

  a Bancos Conta Movimento   
  25.000,00

316. (ESAF – ATRFB – 2003) A Companhia Del-
ta, no encerramento do exercício de 2002, 
obteve as seguintes informações, conforme 
segue:

    Valores em R$

Capital Social  1.000.000,00

Financiamentos   50.000,00

Lucro Antes do  
Imposto de Renda 300.000,00

Prejuízos Acumulados  70.000,00

Provisão para Imposto de Renda e Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido  
90.000,00

Estatutariamente as participações no resul-
tado são: empregados 10%; administrado-
res 10%. 

Assinale o valor do Lucro Líquido do 
Exercício. 

a) 183.400,00
b) 170.100,00
c) 168.000,00
d) 153.000,00
e) 150.000,00

317. (ESAF – ATRFB – 2003) A empresa 
Comercial Luna Ltda. descontou  uma 
duplicata em 01.07.03, pelo prazo de 25 
dias, no valor de R$ 1.000,00. O Banco 
deduziu do valor a importância de R$ 50,00, 
referentes a Despesas Financeiras.  Assinale 
a opção em que o registro contábil da 
operação está correto.
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a) Diversos
 a Duplicatas a Receber  1.000,00 
 Bancos Conta Movimento  950,00 
 Despesas Financeiras  50,00

b) Diversos 
a Duplicatas Descontadas  1.000,00 
Bancos Conta Movimento  950,00 
Despesas Financeiras  50,00

c) Duplicatas a Receber  1.000,00 
a Diversos 
a Bancos Conta Movimento  950,00 
a Despesas Financeiras  50,00

d) Duplicatas Descontadas 1.000,00 
a Diversos 
a Bancos Conta Movimento  950,00 
a Despesas Financeiras  50,00

e) Bancos Conta Movimento 1.000,00 
a Diversos 
a Duplicatas a Receber  950,00

 a Despesas Financeiras  50,00

318. (ESAF – ATRFB – 2003) No dia 02 de 
janeiro de 2003, a empresa Participa 
S.A. adquiriu 80% do capital da empresa 
Construção Ltda., tomando o seu controle 
com intenção de permanência, pelo valor de 
R$ 90.000,00.

Construção Ltda.

Balanço de 30 de Novembro de 2002

Valores em R$

Capital Social 50.000,00

Reserva de Capital  2.000,00

Reserva Legal  1.000,00

LLE (janeiro a novembro de 
2002) 7.000,00

Com base nos dados da empresa Construção 
Ltda., acima, assinale o lançamento que 
corresponde a este fato contábil.

Valores em R$

Contas Débito Crédito

a) Carteira 
de Ações 

(Realizável LP) 
90.000,00

a Bancos Conta 
Movimento 90.000,00

b) Diversos

a Bancos Conta 
Movimento 90.000,00

a Investimentos 
Avaliados pelo 

PL – Construção 
Ltda. 

 
48.000,00

Investimentos 
– Ágio – 

Construção 
Ltda. 

42.000,00

c) Diversos

a Bancos Conta 
Movimento 90.000,00

Investimentos 
Avaliados pelo 

PL – Construção 
Ltda.

40.000,00

Investimentos 
– Ágio – 

Construção 
Ltda. 

50.000,00

d) Investimento 
em Ações 90.000,00

a Bancos Conta 
Movimento 90.000,00

e) Bancos Conta 
Movimento 90.000,00

 a Diversos

a Investimentos 
Avaliados pelo 

PL – Construção 
Ltda. 

 
40.000,00

a Investimentos 
– Ágio – 

Construção 
Ltda. 

50.000,00
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319. (ESAF – ATRFB – 2003) Com relação às 
peças que compõem as Demonstrações 
Financeiras, assinale a opção correta.

a) A Demonstração do Resultado do Exer-
cício evidencia a modificação ocorrida 
na posição financeira da empresa.

b) Na demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados estarão presentes todos os 
elementos da competência do período.

c) A Demonstração das Origens e Aplica-
ções de Recursos tem a função de apu-
rar o resultado não-operacional da em-
presa.

d) No balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio 
que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da 
situação financeira da companhia.

e) O Fluxo de Caixa tornou-se peça obri-
gatória das Demonstrações Financeiras, 
com a promulgação da Lei 10.303/01.

320. (ESAF – ATRFB – 2003) Em cada círculo 
está inscrito o nome de uma empresa. A 
seta indica participação de uma empresa 
no capital de outra. No retângulo está o 
percentual de cada participação.

Assinale a opção correta.

a) A empresa Alfa controla indiretamente 
a empresa Ômega.

b) A empresa Alfa controla indiretamente 
a empresa Lâmina.

c) A empresa Beta controla a empresa 
Lâmina.

d) A empresa Beta controla a empresa 
Ômega.

e) A empresa Gama controla a empresa 
Beta.

ATRFB 2006 – 10 Questões  
Média dos aprovados na 2ª RF: 7,50 
questões

321. (ESAF – ATRFB – 2006) Assinale a opção 
que contém a afirmativa incorreta.

a) No balanço, as contas serão classificadas 
segundo os elementos do patrimônio 
que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da 
situação financeira da companhia.

b) Os ingressos e os custos, as receitas e as 
despesas, os ganhos e as perdas, bem 
como todos os encargos do exercício 
social devem constar na Demonstração 
do Resultado do Exercício.

c) No ativo, as contas serão dispostas em 
ordem crescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, em grupos 
especificados na lei.

d) Entre os componentes do passivo 
podemos encontrar as exigibilidades, as 
dívidas, os credores, bem como todo e 
qualquer débito da empresa para com 
seus agentes.

e) Entre os componentes do ativo devem 
ser evidenciados os estoques, as 
disponibilidades, os créditos, como 
também os bens de uso, de renda e de 
consumo, existentes na data do balanço.

322. (ESAF – ATRFB – 2006) No encerramento 
do exercício de 2005, a empresa Javeli S/A 
promoveu a contabilização do encargo 
de depreciação do exercício, no valor de 
R$ 12.000,00; da provisão para créditos 
de liquidação duvidosa, no valor de R$ 
7.000,00, e da provisão para Imposto de 
Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, 
no valor de R$ 17.000,00.

Com o registro contábil dos fatos indicados 
a empresa teve seu ativo patrimonial 
diminuído em

a) R$ 12.000,00.
b) R$ 19.000,00.
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c) R$ 24.000,00.
d) R$ 29.000,00.
e  R$ 36.000,00.

323. (ESAF – ATRFB – 2006) Para manter a 
margem de lucro bruto de 10% sobre as 
vendas, a empresa Méritus e Pretéritus 
Limitada, cujo custo é composto de CMV de 
R$146.000,00 e ICMS sobre Vendas de 17%, 
terá de obter receitas brutas de vendas no 
montante de

a) R$ 182.500,00
b) R$ 185.420,00
c) R$ 187.902,00
d) R$ 193.492,00
e) R$ 200.000,00

324. (ESAF – ATRFB –  2006) Uma máquina 
de uso próprio, depreciável, adquirida por 
R$15.000,00 em março de 1999 e instalada 
no mesmo dia com previsão de vida útil de 
dez anos e valor residual de 20%, por quanto 
poderá ser vendida no mês de setembro 
de 2006, sem causar ganhos nem perdas 
contábeis?

Referido bem, nas condições acima 
indicadas e sem considerar implicações 
de ordem tributária ou fiscal, poderá ser 
vendido por:

a) R$ 5.900,00
b) R$ 5.400,00
c) R$ 3.900,00
d) R$ 3.625,00
e) R$ 3.000,00

325. (ESAF – ATRFB – 2006) Assinale abaixo a 
opção que contém a afirmativa incorreta.

Em relação à Escrituração, a Lei n. 6.404/76 
e alterações pertinentes determinam que

a) a escrituração da companhia será 
mantida em registros permanentes.

b) os registros devem observar métodos 
ou critérios contábeis uniformes no 
tempo.

c) as mutações patrimoniais devem ser 
registradas de acordo com o regime de 
competência.

d) as diferenças entre os princípios 
contábeis e as determinações de leis 
fiscais serão observadas em registros 
auxiliares.

e) as demonstrações financeiras serão 
assinadas pelos administradores, por 
contabilistas legalmente habilitados e 
pelos proprietários da companhia.

326. (ESAF – ATRFB – 2006) Ao contratar um 
empréstimo no Banco do Brasil para reforço 
de capital de giro, a empresa Tomadora S/A 
contabilizou:

débito de Bancos c/Movimento R$ 500,00

crédito de Empréstimos Bancários R$ 500,00

crédito de Juros Passivos   R$ 40,00

Para corrigir esse lançamento em um único 
registro a empresa deverá contabilizar:

a) débito de Bancos c/Movimento R$ 500,00 
débito de Juros Passivos R$ 40,00 
crédito de Empréstimos Bancários   
R$ 540,00

b) débito de Bancos c/Movimento R$ 460,00 
débito de Juros Passivos R$ 40,00 
crédito de Empréstimos Bancários   
R$ 500,00

c) débito de Bancos c/Movimento 
R$ 540,00 
crédito de Empréstimos Bancários 
R$ 500,00 
crédito de Juros Ativos R$ 40,00

d) débito de Juros Passivos R$ 40,00 
crédito de Bancos c/Movimento  
R$ 40,00

e) débito de Juros Passivos R$ 80,00 
crédito de Bancos c/Movimento  
R$ 40,00 
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327. (ESAF – ATRFB – 2006)  As contas e 
saldos abaixo são da escrituração contábil 
da firma Experiência Experimental Ltda., ao 
fim do exercício de 2005.

Aluguéis Ativos            R$ 20.000,00

Bancos conta Movimento            R$ 40.000,00

Capital a Realizar             R$ 10.000,00

Capital Social                         R$ 88.000,00

Custo das Vendas             R$ 65.000,00

Depreciação Acumulada            R$ 18.000,00

Despesas de Juros            R$ 16.000,00

Duplicatas a Pagar            R$ 40.000,00

Duplicatas a Receber            R$ 50.000,00

Duplicatas Descontadas            R$ 10.000,00

Fornecedores             R$ 75.000,00

Material de Consumo              R$ 4.000,00

Mercadorias             R$ 60.000,00

Móveis e Utensílios           R$ 80.000,00

Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa  
R$ 2.000,00

Provisão p/Imposto de Renda     R$ 5.000,00

Receitas de Vendas          R$110.000,00

Reserva Legal                R$ 9.000,00

Reservas de Capital            R$ 13.000,00

Salários               R$15.000,00

Veículos             R$ 70.000,00

A relação não constitui, necessariamente, 
um balancete fechado, em virtude da omis-
são proposital de alguns saldos, mas, uma 
vez organizadas por natureza de saldo, mes-
mo mantendo-se a eventual diferença ini-
cial, essas contas vão evidenciar os seguin-
tes valores.

Assinale a opção correta.

a) saldos devedores R$ 400.000,00.
b) saldos credores R$ 380.000,00.
c) ativo R$ 290.000,00.
d) patrimônio líquido R$ 130.000,00.

e) passivo exigível R$ 115.000,00.

328. (ESAF – ATRFB – 2006) A Lei nº 6.404/76 
e as alterações pertinentes estabelecem que 
na Demonstração de Resultado do Exercício 
seja evidenciada a lucratividade absoluta, 
indicando-se o montante, em reais ou 
fração, do lucro obtido por ação do capital 
social.

A empresa Revendas Comerciais S/A, cujo 
capital social é constituído de 600 mil ações, 
apresentou os seguintes dados em relação 
ao exercício de 2005:

Reserva Legal             R$ 30.000,00

Reservas Estatutárias           R$ 45.000,00

Participações Estatutárias          R$ 18.000,00

Provisão para Imposto de Renda  
R$ 40.000,00

Receita Líquida de Vendas       R$ 225.000,00

Lucro Operacional Bruto           R$ 145.000,00

Lucro Operacional Líquido       R$ 106.000,00

Lucro Não-Operacional            R$ 24.000,00

Capital Social           R$ 800.000,00

No caso ora apresentado, baseado apenas 
nas informações fornecidas, podemos dizer 
que o lucro por ação do capital social a 
ser indicado na última linha da DRE foi da 
ordem de:

a) R$ 0,15 por ação.
b) R$ 0,12 por ação.
c) R$ 0,11 por ação.
d) R$ 0,09 por ação.
e) R$ 0,08 por ação.

329. (ESAF – ATRFB – 2006) O Contador 
da empresa Comercial de Laticínios S.A., 
cujos estatutos sociais determinavam 
o pagamento de 10% dos lucros como 
participação aos empregados, teve de 
informar à Assembléia Geral o valor absoluto 
dessa participação no exercício em que o 
lucro líquido foi de R$ 300.000,00, a reserva 
legal foi constituída de R$ 5.000,00, a 
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participação estatutária de administradores 
foi de R$ 12.000,00, e o imposto de renda 
e a contribuição social sobre o lucro foram 
provisionados em R$ 75.000,00.

Com fulcro nessas informações, o referido 
contador pode afirmar que a participação 
de empregados foi de:

a) R$ 30.000,00
b) R$ 22.500,00
c) R$ 22.000,00
d) R$ 21.800,00
e) R$ 21.300,00

330. (ESAF – ATRFB – 2006) No período 
selecionado para esse estudo, foi constatada 
a seguinte movimentação de mercadorias 
isentas de qualquer tributação:

1) estoques anteriores de 1.500 unidades, 
avaliados em R$ 30,00 por unidade;

2) entradas de 2.300 unidades, adquiridas a 
prazo a R$ 40,00 cada uma;

3) saídas de 2.100 unidades, vendidas a vista 
a R$ 50,00 cada uma.

Sabendo-se que sob o critério PEPS os 
estoques serão avaliados ao custo das 
últimas entradas e que no referido período 
houve a devolução de 200 unidades 
vendidas, podemos dizer que o CMV foi de:

a) R$ 76.000,00.
b) R$ 69.000,00.
c) R$ 68.400,00.
d) R$ 61.000,00.
e) R$ 57.000,00.

ATRFB 2009 – 10 Questões

Nesse ano o concurso passou a ter 
classificação nacional
Em Contabilidade:  
Média dos aprovados em contabilidade: 
8,02 questões
Nota que mais se repetiu entre os aprovados: 8
No Geral:

O 1º colocado fez 89,39% do total dos pontos
Quem conseguiu a última vaga fez 75,53% do 
total dos pontos

331. (ESAF – ATRFB – 2009) A empresa Gre-
gório, Irmãos & Cia. Ltda., possuindo Dispo-
nibilidades de R$ 2.730,00, Imobilizações de 
R$ 3.270,00 e Dívidas de R$ 2.900,00, reali-
zou duas transações:

1 – a compra de uma máquina por R$ 
2.000,00, pagando 20% de entrada; e

2 – a venda de um equipamento por R$ 
3.000,00, perdendo 30%.

Concluídas as operações, e devidamente 
registradas, pode-se afirmar com certeza 
que essa firma tem:

a) prejuízos de R$ 500,00.
b) passivo exigível de R$ 4.500,00.
c) patrimônio líquido de R$ 3.100,00.
d) passivo a descoberto de R$ 900,00.
e) ativo de R$ 4.600,00.

332. (ESAF – ATRFB – 2009) Observemos 
o seguinte fato contábil: pagamento, 
mediante a emissão de cheque, de uma 
duplicata antes do vencimento, obtendo-se 
um desconto financeiro, por essa razão.

Para que o registro contábil desse fato seja 
feito em um único lançamento, deve-se 
utilizar a:

a) primeira fórmula, com 1 conta devedora 
e 1 conta credora.

b) segunda fórmula, com 1 conta devedora 
e 2 contas credoras.

c) terceira fórmula, com 2 contas devedo-
ras e 1 conta credora.

d) quarta fórmula, com 2 contas devedo-
ras e 2 contas credoras.

e) terceira fórmula, com 3 contas devedo-
ras e 1 conta credora.

333. (ESAF – ATRFB – 2009) Determinada 
empresa, cujo exercício social coincide 
com o ano-calendário, pagou a quantia de 
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R$ 1.524,00 de prêmio de seguro contra 
incêndio no dia 30 de setembro de 2007.

A apólice pertinente a essa transação cobre 
riscos durante o período de primeiro de 
outubro de 2007 a 30 de setembro de 2008.

Considerando o princípio da competência de 
exercícios, o Contador da empresa registrou 
o pagamento dos gastos na conta Seguros a 
Vencer.

No balanço patrimonial de 31 de dezembro 
de 2007, após as apropriações de praxe, 
o saldo desta conta, “Seguros a Vencer”, 
deverá ser de:

a) R$ 1.260,00
b) R$ 381,00
c) R$ 1.055,00
d) R$ 1.172,20
e) R$ 1.143,00

334. (ESAF – ATRFB – 2009) No encerramento 
do exercício social, quando ainda resta 
saldo não utilizado na conta Provisão para 
Devedores Duvidosos, necessário se faz 
contabilizar a reversão desse saldo. Nesse 
caso, o lançamento de ajuste a ser feito 
deverá ser:

a) creditando-se a conta de Provisão 
e debitando-se a conta de Lucros 
Acumulados.

b) creditando-se a conta de Provisão e 
debitando-se a conta de Resultado do 
Exercício.

c) debitando-se a conta de Provisão 
e creditando-se a conta de Lucros 
Acumulados.

d) debitando-se a conta de Provisão e 
creditando-se a conta de Resultado do 
Exercício.

e) debitando-se a conta de Provisão e 
creditando-se a conta de Despesa.

335. (ESAF – ATRFB – 2009) Assinale abaixo a 
opção que contém uma afirmativa falsa.

a) A legislação do imposto sobre a renda 
dispensa determinadas pessoas jurídi-

cas da obrigatoriedade da manutenção 
de escrituração contábil e fiscal.

b) O prejuízo do exercício será obrigatoria-
mente absorvido pelos lucros acumula-
dos, pelas reservas de lucros e pela re-
serva legal, nessa ordem.

c) Os bens de uso do ativo imobilizado de-
verão ser depreciados a partir do mo-
mento de sua aquisição, mesmo que 
permaneçam estocados para utilização 
futura.

d) Existe um piso, atualizado periodica-
mente pela Receita Federal, para incor-
poração de bens ao ativo imobilizado. 
Os bens adquiridos para uso, com va-
lor inferior, deverão ser contabilizados 
como despesas operacionais.

e) Do resultado do exercício serão deduzi-
dos, antes de qualquer participação, os 
prejuízos acumulados e a provisão para 
o imposto sobre a renda.

336. (ESAF – ATRFB – 2009) A empresa 
Hélices Elíseas S.A. já tinha máquinas e 
equipamentos adquiridos em outubro de 
2007, por R$ 8.000,00, quando comprou 
outra, em primeiro de abril de 2008, por R$ 
6.000,00 e mais outra, por R$ 10.000,00, em 
primeiro de outubro de 2008.

Sabendo-se que a vida útil desses 
equipamentos é de apenas dez anos, 
podemos dizer que, no balanço de 31 de 
dezembro de 2008, o seu valor contábil será 
de:

a) R$ 22.500,00
b) R$ 22.300,00
c) R$ 21.600,00
d) R$ 21.400,00
e) R$ 20.800,00

337. (ESAF – ATRFB – 2009) A Companhia 
Alimentos Genéricos S.A. extraiu do seu 
Livro Razão, em 31 de dezembro de 2008, as 
seguintes contas e respectivos saldos:

Vendas de Produtos        2.000,00

Capital Social         1.590,00



www.acasadoconcurseiro.com.br 1457

Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

Custo dos Produtos Vendidos      1.190,00

Máquinas e Equipamentos         981,00

Duplicatas a Receber          390,00

Mercadorias           380,00

Caixa            305,00

ICMS sobre Vendas          210,00

Despesas Gerais e Administrativas     200,00

Salários            140,00

Fornecedores           130,00

ICMS a Recolher           120,00

Ações em Tesouraria            30,00

Duplicatas Descontadas            84,00

Depreciação Acumulada           67,00

Empréstimos Bancários            36,00

Despesas Pré-Operacionais         132,00

Juros Passivos a Vencer            85,00

Provisão para Devedores Duvidosos      16,00

Ao fim do exercício, o inventário de merca-
dorias foi calculado em R$ 3.800,00, o im-
posto de renda foi provisionado em 25% 
do lucro líquido contábil e o restante do 
lucro foi transferido para reservas. Ao ela-
borarmos o balancete geral de verificação, 
a partir dos dados listados, certamente, en-
contraremos saldos contábeis, devedores e 
credores, no valor de

a) R$ 4.013,00
b) R$ 3.911,00
c) R$ 3.959,00
d) R$ 3.876,00
e) R$ 4.043,00

338. (ESAF – ATRFB – 2009) No balanço de 
encerramento do exercício social, as contas 
serão classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que registrem e agrupadas de 
modo a facilitar o conhecimento e a análise 
da situação financeira da companhia.

No ativo patrimonial, as contas serão 
dispostas em ordem decrescente de grau 

de liquidez dos elementos nelas registrados, 
compondo os seguintes grupos:

a) ativo circulante; ativo realizável a longo 
prazo; investimentos; ativo imobilizado; 
e intangível.

b) ativo circulante; ativo realizável a longo 
prazo; e ativo permanente, dividido em 
investimentos, ativo imobilizado e ativo 
diferido.

c) ativo circulante; e ativo não circulante, 
composto por ativo realizável a longo 
prazo, investimentos, imobilizado e 
intangível.

d) ativo circulante; ativo realizável a longo 
prazo; investimentos; ativo imobilizado; 
e ativo diferido.

e) ativo circulante; e ativo não circulante, 
composto por ativo realizável a longo 
prazo, investimentos, imobilizado e 
diferido.

339. (ESAF – ATRFB – 2009) Em relação 
ao encerramento do exercício social e à 
composição dos grupos e subgrupos do 
balanço, assinale abaixo a opção falsa.

a) No ativo circulante, serão incluídas as 
disponibilidades, os direitos realizáveis 
no curso do exercício social e as 
aplicações de recursos em despesas do 
exercício seguinte.

b) No intangível, serão classificados os 
direitos que tenham por objeto bens 
incorpóreos destinados à manutenção 
da companhia ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido.

c) Na companhia em que o ciclo 
operacional da empresa tiver duração 
maior que o exercício social, a 
classificação no circulante ou longo 
prazo terá por base o prazo desse ciclo.

d) Em investimentos, serão classificadas as 
participações permanentes em outras 
sociedades e os direitos de qualquer 
natureza, não classificáveis no ativo 
circulante, e que não se destinem à 
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manutenção da atividade da companhia 
ou da empresa.

e) No ativo imobilizado, serão classificados 
os direitos que tenham por objeto bens 
corpóreos destinados à manutenção 
das atividades da companhia ou 
da empresa ou exercidos com essa 
finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram à companhia 
os benefícios, riscos e controle desses 
bens.

340. (ESAF – ATRFB – 2009 – Adaptada) 
A Companhia Cereais Sereias, em 31 de 
dezembro de 2008, apresentou o seguinte 
rol de contas e saldos:

Ações em Tesouraria          100,00

Caixa            696,00

Despesas Pré-Operacionais           95,00

Mercadorias       1.293,00

Empréstimos Bancários         120,00

Provisão para Devedores Duvidosos      35,00

Custo dos Produtos Vendidos      5.582,00

Fornecedores           437,00

Capital Social        4.591,00

Duplicatas a Receber       1.302,00

Vendas de Produtos       7.675,00

Duplicatas Descontadas          280,00

Despesas Gerais e Administrativas  1.141,00

Máquinas e Equipamentos      3.106,00

Juros Passivos a Vencer             48,00

Depreciação Acumulada           225,00

Ao realizar o levantamento do balanço 
patrimonial, o Contador da empresa 
certamente encontrará um Ativo total no 
valor de:

a) R$ 5.625,00
b) R$ 6.185,00
c) R$ 5.905,00
d) R$ 5.720,00
e) R$ 6.100,00

ATRFB 2012 – 10 Questões

Em Contabilidade:
Média dos aprovados: 6,48 questões
Nota que mais se repetiu entre os 
aprovados: 7
Na prova como um todo:
O 1º colocado fez 90,88% do total dos 
pontos.
Quem conseguiu a última vaga fez 77,64% 
do total dos pontos.

341. (ESAF – ATRFB – 2012) A firma 
Equacionada S.A. apurou o seu patrimônio 
em 2011, computando os saldos iniciais 
e a movimentação do exercício. Disto 
resultaram os valores abaixo listados:

Bens           R$ 200.000,00

Direitos           R$ 150.000,00

Obrigações          R$ 215.000,00

Situação Líquida          R$ 135.000,00

Aumentos de ativo         R$ 100.000,00

Aumentos de passivo         R$ 120.000,00

Reduções de ativo           R$ 45.000,00

Reduções de passivo           R$ 80.000,00

Obtenção de ganhos e rendas  R$ 95.000,00

Realização de consumos           R$ 70.000,00

Considerando que todo o movimento contá-
bil dessa entidade está expresso na equação 
acima, pode- se dizer que o item que a com-
pleta será um aumento de:

a) Aplicação no valor de R$ 10.000,00.
b) Origem no valor de R$ 10.000,00.
c) Aplicação no valor de R$ 5.000,00.
d) Origem no valor de R$ 5.000,00.
e) Redução de origens no valor de R$ 

5.000,00.

342. (ESAF – ATRFB – 2012) Considere uma 
operação de compra de materiais para 
revender, constante de 300 unidades ao 
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preço unitário de R$ 600,00, com incidência 
de ICMS a 12% e de IPI a 8%.

Se a operação for realizada a prazo, vai gerar 
uma dívida, com fornecedores, no valor de:

a) R$ 172.800,00
b) R$ 180.000,00
c) R$ 194.400,00
d) R$ 201.600,00
e) R$ 216.000,00

343. (ESAF – ATRFB – 2012) A empresa 
Metalfino Ltda. não sofre tributação 
nas operações de compra e venda de 
mercadorias; só opera com transações 
extra-caixa; utiliza o método de controle 
permanente de estoques, com avaliação a 
preço médio ponderado.

Em 15 de outubro a empresa realizou a 
venda de 120 unidades ao preço unitário 
de 12 reais. As compras do mês foram: 150 
unidades a 8 reais cada uma em 05/10 e 60 
unidades a 11 reais, em 18/10. Sabendo-
se que em 30 de setembro desse ano 
já havia um estoque de mercadorias no 
valor de R$ 500,00 correspondentes a 100 
unidades, pode-se afirmar que o custo das 
mercadorias vendidas em outubro foi de:

a) R$ 600,00
b) R$ 660,00
c) R$ 780,00
d) R$ 816,00
e) R$ 960,00

344. (ESAF – ATRFB – 2012) A empresa 
Confiante Ltda. apresenta a seguinte 
movimentação com créditos a receber e 
clientes:

No balanço de 2010, em 31/12: tinha 
créditos a receber de R$ 2.800,00 e 
provisão para perdas prováveis de R$ 84,00. 
Durante o exercício de 2011, contabilizou 
o recebimento de créditos R$ 980,00; a 
baixa por não recebimento R$ 120,00; a 
incorporação de novos créditos a receber 
R$ 1.700,00; o desconto de duplicatas no 
banco R$ 500,00. Em 31/12/2011, para fins 

de balanço, deverá fazer um nova provisão 
para perdas prováveis, no montante de:

a) R$ 51,00
b) R$ 84,00
c) R$ 87,00
d) R$ 102,00
e) R$ 171,00

345. (ESAF – ATRFB – 2012) A empresa 
Merendaria Maria Ltda. realizou, no banco 
em que é correntista, uma operação de 
desconto de títulos com incidência de juros. 
O lançamento necessário para contabilizar 
essa operação no Diário da empresa deverá 
ser:

a) Bancos c/Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas Descontadas  xxx,xx 
a Encargos da Operação x,xx  xxx,xx

b) Diversos 
a Duplicatas Descontadas 
Bancos c/Movimento  xxx,xx 
Encargos da Operação x,xx  xxx,xx

c) Bancos c/Movimento 
a Diversos 
a Duplicatas a Receber  xxx,xx 
a Encargos da Operação x,xx  xxx,xx

d) Diversos 
a Duplicatas a Receber 
Bancos c/Movimento  xxx,xx 
Encargos da Operação x,xx  xxx,xx

e) Duplicatas Descontadas 
a Duplicatas a Receber  xxx,xx 
e 
Encargos da Operação 
a Bancos c/Movimento  x,xx

346. (ESAF – ATRFB – 2012) A companhia 
Metalgrosso S.A. apresenta como extrato de 
seu Livro Razão, em 31.12.2011, a seguinte 
relação de contas e respectivos saldos:

Contas saldos

01 – Ações de Coligadas    60

02 – Ações em Tesouraria    10
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03 – Aluguéis Passivos    32

04 – Amortização Acumulada   25

05 – Bancos c/ Movimento 100

06 – Caixa      80

07 – Capital a Realizar    45

08 – Capital Social   335

09 – Clientes   120

10 – Comissões Ativas    46

11 – Custo das Vendas  200

12 – Depreciação     28

13 – Depreciação Acumulada   45

14 – Descontos Concedidos   18

15 – Descontos Obtidos    17

16 – Despesas de Organização   90

17 – Duplicatas a Receber   85

18 – Duplicatas a Pagar  115

19 – Duplicatas Descontadas   35

20 – Fornecedores  195

21 – Máquinas e Equipamentos 130

22 – Mercadorias   145

23 – Móveis e Utensílios    40

24 – Obrigações Trabalhistas   18

25 – Prêmio de Seguros    40

26 – Prejuízos Acumulados   12

27 – Provisão para Devedores Duvidosos  30

28 – Provisão para Imposto de Renda 22

29 – Receitas de Vendas  350

30 – Reservas de Capital    65

31 – Reservas de Lucro  125

32 – Salários e Ordenados   60

33 – Seguros a Vencer    28

34 – Títulos a Pagar    20

35 – Veículos   180

Elaborando um balancete de verificação com 
os saldos acima, certamente encontraremos 
saldos credores no montante de:

a) R$ 1.065,00
b) R$ 1.308,00
c) R$ 1.338,00
d) R$ 1.373,00
e) R$ 1.443,00

347. (ESAF – ATRFB – 2012)  Assinale a opção 
correta.

a) São coligadas as empresas quando uma 
participa com 10% ou mais do capital 
social da outra sem exercer o controle 
acionário.

b) O investimento é considerado relevante 
quando atinge ou ultrapassa 20% do 
patrimônio líquido da investida (ou 
15% se for considerado um grupo de 
empresas).

c) Capital Social é o capital subscrito e 
pago pelos acionistas quando adquirem 
ações, seja no início da sociedade 
ou quando ela promove aumento de 
capital durante seu funcionamento.

d) A operação de leasing é um 
arrendamento mercantil ou aluguel de 
bens móveis; a sociedade de leasing 
concede um bem à empresa e essa lhe 
paga um aluguel mensal; o bem não 
deverá ser contabilizado como ativo.

e) A expressão impostos a recolher é 
adequada ao nome da conta Impostos 
a Pagar porque, na verdade, quem paga 
o imposto é o consumidor; a empresa 
apenas entrega ou recolhe o imposto ao 
governo.

348. (ESAF – ATRFB – 2012) Uma empresa, 
cujo livro Razão contém essas contas, 
apresentou os seguintes saldos para compor 
o balanço patrimonial em 31/12/2011.

01 – Ações de 
Coligadas

10.000,00
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02 – Aluguéis pagos 
antecipadamente

1.200,00

03 – Bancos c/ 
Movimento

20.000,00

04 – Bancos c/ 
Poupança

6.000,00

05 – Caixa 3.000,00
06 – Capital a 
Integralizar

12.000,00

07 – Capital Social 55.000,00
08 – Clientes 9.000,00
09 – Contas a 
Receber

11.000,00

10 – Depreciação 
Acumulada

3.500,00

11 – Despesa de 
Organização

2.500,00

12 – Despesas Pré-
Operacionais

2.000,00

13 – Duplicatas a 
Pagar

25.000,00

14 – Duplicatas a 
Receber

15.000,00

15 – Duplicatas 
Descontadas

8.000,00

16 – Empréstimos a 
Coligadas

6.500,00

17 – Empréstimos 
Bancários

32.000,00

18 – Endosso para 
Desconto

8.000,00

19 – Móveis e 
Utensílios

21.000,00

20 – Prov. p/ 
Créditos de 
Liquidação 
Duvidosa

1.000,00

21 – Provisão para 
Férias

3.000,00

22 – Provisão para 
Impostos de Renda

4.500,00

23 – Reserva Legal 2.000,00

24 – Seguros a 
Vencer

1.800,00

25 – Títulos 
Endossados

8.000,00

26 – Títulos a 
Receber

13.000,00

Ao elaborar o balanço patrimonial a 
empresa vai apresentar um Ativo Circulante 
no valor de:

a) R$ 58.000,00
b) R$ 68.000,00
c) R$ 69.800,00
d) R$ 71.000,00
e) R$ 79.000,00

349. (ESAF – ATRFB – 2012) A firma Mobiliada 
S.A. possui móveis e utensílios adquiridos 
em dezembro de 2010 por R$ 40.000,00. 
Incorporados ao grupo imobilizado em 
janeiro de 2011, esses bens são depreciados 
com valor residual de 5%, considerando-se 
uma vida útil de 10 anos como é costumeiro.

No exercício de 2012, no balanço de 31 de 
dezembro, a empresa deverá apresentar 
esses móveis com valor contábil de:

a) R$ 40.000,00
b) R$ 32.400,00
c) R$ 32.000,00
d) R$ 30.400,00
d) R$ 30.000,00

350. (ESAF – ATRFB – 2012) A S.A. Sociedade 
Abraços, no exercício de 2011, evidência 
um prejuízo contábil e fiscal de R$ 4.300,00; 
uma provisão para imposto de renda de 
R$ 5.000,00; e um resultado positivo do 
exercício antes do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro e das 
participações no valor de R$ 35.000,00.

Deste resultado a empresa deverá destinar 
R$ 3.000,00 para participação estatutária de 
empregados; R$ 2.700,00 para participação 
estatutária de administradores; R$ 2.000,00 
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para reserva estatutária; além da reserva 
legal de R$ 1.000,00.

Após a contabilização correta desses 
procedimentos, pode-se dizer que o 
encerramento da conta de resultado do 
exercício foi feito com um lançamento a 
débito no valor de:

a) R$ 17.000,00
b) R$ 19.000,00
c) R$ 20.000,00
d) R$ 24.300,00
e) R$ 25.700,00

Gabarito: 1. D 2. A 3. A 4. E 5. A 6. B 7. C 8. A 9. A 10. E 11. A 12. E 13. C 14. D 15. E 16. E 17. A  
18. A 19. D 20. B 21. Anulada 22. D 23. E 24. B 25. A 26. E 27. B 28. E 29. A 30. E 31. D 32. C 33. C  
34. A 35. A 36. A 37. A 38. D 39. D 40. A 41. B 42. D 43. E 44. B 45. C 46. B 47. E 48. B 49. B 50. D  
51. C 52. A 53. B 54. D 55. E 56. A 57. E 58. D 59. D 60. A 61. E 62. E 63. A 64. C 65. A 66. B 67. A  
68. E 69. A 70. B 71. C 72. E 73. B 74. B 75. B 76. E 77. D 78. B 79. C 80. E 81. A 82. E 83. E 84. B  
85. C 86. B 87. C 88. Anulada 89. Anulada 90. E 91. B 92. C 93. D 94. E 95. E 96. B 97. A 98. E 99. E  
100. E 101. C 102. B 103. C 104. C 105. D 106. E 107. C 108. A 109. A 110. Anulada 111. A 112. D 113. B  
114. A 115. E 116. A 117. B 118. E 119. D 120. C 121. D 122. D 123. A 124. D 125. D 126. E 127. E  
128. D 129. C 130. B 131. D 132. A 133. D 134. B 135. D 136. D 137. A 138. A 139. D 140. B 141. D  
142. Anulada 143. E 144. A 145. B 146. B 147. E 148. C 149. D 150. E 151. A 152. B 153. E 154. D 155. B  
156. C 157. C 158. E 159. D 160. D 161. B 162. E 163. E 164. D 165. B 166. E 167. C 168. C 169. E 170. C  
171. C 172. E 173. D 174. C 175. A 176. D 177. C 178. A 179. C 180. Anulada 181. E 182. C 183. E 184. E  
185. B 186. C 187. D 188. E 189. B 190. E 191. D 192. A 193. C 194. B 195. C 196. E 197. D 198. D  
199. B 200. D 201. E  202. A 203. A 204. E 205. B 206. D 207. A 208. E 209. D 210. D 211. C 212. A  
213. D 214. B 215. A 216. E 217. B 218. C 219. D 220. D 221. E 222. D 223. B 224. E  225. B 226. E  
227. B 228. A 229. E 230. C 231. C 232. B 233. D 234. E 235. A 236. D 237. C 238. A 239. A 240. E  
241. A 242. E 243. B 244. C 245. D 246. B 247. E 248. D 249. D 250. C 251. A 252. C 253. Anulada 254. C 
255. B 256. A 257. A 258. B 259. D 260. B 261. C 262. A 263. A 264. C 265. D 266. B 267. A 268. D  
269. E 270. C 271. A 272. D 273. B 274. E 275. C 276. D 277. C 278. B 279. A 280. E 281. E 282. A 283. B  
284. D 285. C 286. Anulada 287. A 288. D 289. C 290. E 291. B 292. C 293. B 294. E 295. C 296. D 297. E  
298. D 299. A 300. A 301. A 302. E 303. C 304. A 305. D 306. B 307. D 308. E 309. B 310. B 311. E  
312. C 313. C 314. D 315. B 316. A 317. B 318. Anulada 319. D 320. A 321. C 322. B 323. E 324. A  
325. Anulada 326. E 327. Anulada 328. B 329. B 330. D 331. B 332. B 333. E 334. D 335. C 336. B 337. E  
338. C 339. A 340. B 341. A 342. C 343. D 344. C 345. B 346. E 347. E 348. E 349. B 350. D
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Entendendo o Núcleo Fundamental da Disciplina

1.1 INTRODUÇÃO

Dentre os diversos ramos de conhecimento, é natural existir um voltado especificamente para o 
estudo do patrimônio das pessoas, haja vista a enorme importância que este tem no nosso dia 
a dia. No caso das pessoas jurídicas, então, o perfeito controle de tudo o que elas possuem e 
devem e o acompanhamento de como a riqueza aumenta ou diminui ao longo do tempo chega 
a ser decisivo em um ambiente de grande concorrência, onde a eficiência nos processos precisa 
ser aperfeiçoada constantemente. É nesse contexto que ganha importância a Contabilidade, 
que é a ciência voltada para o estudo, registro, controle e acompanhamento do patrimônio das 
entidades. 

Mas, o que vem a ser o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma 
entidade, a saber: as coisas que a empresa possui para usar ou vender (móveis, equipamentos, 
veículos, mercadorias), os valores a receber de alguém e as dívidas perante terceiros. Quantificar 
exatamente esses montantes e acompanhar quaisquer modificações ocorridas neles. É a isso 
que a Contabilidade se dedica.

A Contabilidade é antiga. Apareceu junto com o modo mais rudimentar possível de controle de 
bens, evoluindo para sistemas de informação sofisticadíssimos que se constituem no principal 
suporte para a tomada de decisões por parte de investidores e administradores. Mas o que 
fazer para entender os meandros dessa disciplina? Como caminhar satisfatoriamente pela 
Contabilidade, sem sustos?

O núcleo central da disciplina é formado por dois pontos:

a) O perfeito entendimento do que é o Ativo, Passivo, Situação Líquida, Receitas e Despesas;
b) Como registrar (debitar e creditar) os fatos contábeis.

É comum o estudante que apresenta alguma dificuldade na matéria confundir ativo com receita 
ou, mais ainda, passivo com despesa. E o que dizer da ideia de que “crédito é bom” e “débito é 
ruim”? Nada mais maléfico para quem está dando os primeiros passos. 

É fundamental que você, caro aluno que está iniciando os estudos, saiba debitar e creditar 
com desenvoltura, bem como entenda a composição do patrimônio (ativo, passivo e situação 
líquida) e compreenda como ele aumenta ou diminui (receitas e despesas). Daí a importância 
de ler e reler essa parte do material até que não restem mais dúvidas. Refaça também o 
lançamento dos 100 fatos contábeis, quantas vezes forem necessárias, até que essa história de 
debitar e creditar seja algo razoavelmente tranquilo para você. Sem isso não vai dar pra seguir 
na matéria. Com tal kit básico, porém, você conseguirá acompanhar os diversos assuntos do 
nosso curso tranquilamente. Bom estudo!
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1.2 CONCEITO, OBJETO E TÉCNICAS CONTÁBEIS

É importante que cada um de nós saibamos quanto possuímos e devemos. Você, caro aluno, 
tem controle sobre seu patrimônio? Sabe quanto tem em bens e direitos? E em relação às 
dívidas, sabe quanto deve nesse momento? Comparando sua situação patrimonial com a 
do ano anterior, seu patrimônio aumentou ou diminuiu? Sabe os motivos desse acréscimo/
decréscimo? 

A Contabilidade, ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro 
dos atos e fatos de uma administração econômica1 , responde a essas questões. Deve-se, assim, 
de cara, afastar os conceitos que tratam a Contabilidade como arte, técnica ou metodologia. 
Mas para que, afinal, a Contabilidade existe? Grosso modo, para fornecer informações úteis 
a todos os que por elas se interessem sendo, por isso, importante que a Contabilidade tenha 
total controle sobre tudo o que ocorre com o patrimônio, afinal, este é o seu objeto. De modo 
direto podemos dizer que:

Contabilidade é a ciência que controla o patrimônio (objeto) a fim de fornecer 
informações (finalidade) a quem interessar possa (usuários). 

Se o objeto da Contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, um 
primeiro passo é entendermos o significado de tais conceitos. Perceba que o senso comum vai 
nos ajudar bastante nessa tarefa.

Bens (também chamados de direitos reais)

Bem é algo que atende a uma necessidade humana e pode ser avaliável em moeda. São os 
elementos que podem ser utilizados ou vendidos e que têm valor: dinheiro no bolso, dinheiro no 
banco, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, terrenos, mercadorias, produtos, 
etc. A despeito dos exemplos dados, nem todo bem é tangível ou material. Veja o caso de um 
programa de computador: tem utilidade e é avaliável em dinheiro (custa algum valor) e, por 
isso, é um bem, só que intangível. Há outros exemplos de bens incorpóreos, tais como marcas 
e patentes. É importante que fique claro que um bem pode ser material ou imaterial e que 
necessariamente a ele deve ser possível atribuir um custo. O ar, por exemplo, tem uma enorme 
utilidade, mas não é avaliável em moeda. Ninguém diz: “o ar da minha empresa foi comprado 
por tantos reais”. Ora, a Contabilidade trata, em última instância, apenas de itens que possam 
ser expressos em dinheiro; sendo assim, o “ar” não faz parte do patrimônio de ninguém.

Direitos (também conhecidos como direitos pessoais)

São todos os valores que a empresa tem a receber ou a recuperar, bem como tudo o que 
ela emprestou ou adiantou a alguém. São os créditos perante terceiros. Emprestou algo a 
alguém? Ficou com um direito denominado empréstimos concedidos2 . Adiantou salário a um 
empregado? Surgiu no seu patrimônio um direito denominado adiantamento a empregados. 
Vendeu mercadorias ou prestou serviços a prazo? Apareceu um direito comumente chamado 

1  Definição dada no 1º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em 1924.
2 Veremos mais adiante que há flexibilidade na nomenclatura das contas, a depender do plano de contas estruturado 

pela entidade. O que é “empréstimos concedidos” em uma, pode ser “empréstimos a receber” em outra, por 
exemplo. 
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de clientes ou duplicatas a receber. Direitos, simplificando, são os montantes que a empresa 
tem a receber dos outros.

Obrigações

Aqui também o senso comum ajuda bastante: obrigações são as dívidas que a entidade contraiu 
junto a terceiros: contas a pagar, empréstimos obtidos, tributos a recolher; enfim, são os valores 
que cedo ou tarde a empresa terá de pagar a alguém.

Situação Líquida

Embora não esteja expresso no conceito de patrimônio, é importante o entendimento do que 
seja a situação líquida. Se uma pessoa converter todos os seus bens e direitos em dinheiro e 
pagar todas as suas dívidas, diz-se que a sobra é a sua situação líquida (SL). A SL é, portanto, 
quanto efetivamente pertence ao dono da entidade sendo, por isso, conhecida como capital 
próprio (riqueza do proprietário). É fácil visualizar. Imagine que alguém tenha, em bens e 
direitos o valor de R$ 20 e que possua, ao mesmo tempo, uma dívida também de R$ 20. Essa 
pessoa, no final das contas, não possui recurso próprio, sua riqueza é zero! Ora, se ela vender 
o bem e receber o direito ficará com R$ 20 nas mãos. Só que terá de pagar sua dívida, também 
no valor de R$ 20. No final da história: nada no bolso! É por isso que quando avaliarmos se 
alguém é “rico” ou não, não devemos focar apenas nos bens e direitos (que é a praxe, diga-se 
de passagem), pois alguém pode ter aplicações, terrenos, investimentos e carros na casa de 
bilhões, mas do mesmo modo, pode estar devendo bilhões. Já outro, com apenas uma simples 
casa, mas sem dever a ninguém, pode ter uma SL maior. Vamos comparar duas situações:

Patrimônio 1

Dinheiro--------- 100.000 Financiamentos Bancários a Pagar-----400.000

Casa------------- 200.000 Contas a Pagar-------------------------------200.000

Terrenos-------- 300.000 TOTAL-----------600.000

Análise: A pessoa possui bens e direitos no valor de 600 mil, mas sua riqueza própria é zero, pois 
suas dívidas também chegam a 600 mil; ou seja, todos os bens que possui foram adquiridos a 
prazo.

Patrimônio 2

Dinheiro--------- 1 Contas a Pagar------- 0,50
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Análise: A pessoa quase não possui patrimônio, pois há somente um bem (dinheiro) na quantia 
irrisória de um real (R$ 1); entretanto, as dívidas são menores ainda (praticamente zero), de 
modo que possui patrimônio líquido de 0,50 centavos – quase nada, mas possui!

Embora prosaicos, os exemplos servem para deixar claro, desde já, que:

Não é um Ativo (bens e direitos) grande, por si só, que vai indicar que alguém está 
“rico”.

Não é um PASSIVO (obrigações) enorme, por si só, que vai indicar que alguém está 
“pobre”.

Técnicas Contábeis

São quatro as técnicas das quais a Contabilidade se utiliza para exercer o perfeito controle do 
patrimônio das empresas3 a fim de municiar seus usuários internos e externos de informações 
úteis: escrituração, demonstrações, auditoria e análise.

Tudo começa com a ESCRITURAÇÃO, que é o registro de todas as ocorrências que afetam o 
patrimônio. Sendo a ciência que controla o patrimônio a fim de fornecer informações, é 
óbvio que a Contabilidade deve estar atenta a todos os fatos que alteram os bens, direitos e 
obrigações de uma empresa. Houve alteração? Deve-se efetuar o registro do que exatamente 
foi modificado no patrimônio: isso se chama lançamento que é, nada mais nada menos, o 
debitar e o creditar na Contabilidade. Por ser o ponto de partida, é fundamental o entendimento 
de como se registra um fato, assunto que será cuidadosamente debatido adiante, em meio a 
vários exemplos.

A contabilidade existe para fornecer informações úteis, que auxiliem na tomada de decisões 
por parte dos usuários. Sendo assim, de nada adianta dizer ao dono de uma empresa que em 
relação ao seu patrimônio houve, por exemplo, cinco mil fatos que alteraram seu patrimônio 
e passar a narrar um festival de débitos e créditos. Será que ele compreenderia alguma coisa? 
Provavelmente não! É por isso que, após o registro de todos os fatos ocorridos em determinado 
período – ao qual denominamos de exercício social, com duração de um ano -, a empresa 
elabora demonstrativos diversos, cada um com uma finalidade específica, informando aos 
usuários, por exemplo, qual é o seu patrimônio em uma data determinada e o resultado (lucro 
ou prejuízo) apurado. Tais demonstrativos são conhecidos como DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
ou DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, as quais resumem a escrituração, tornando-a mais 
amigável ao usuário.

A AUDITORIA, mais uma técnica, consiste na obtenção de evidências sobre as informações 
contidas nas demonstrações: todos os fatos foram realmente registrados de forma correta? As 
demonstrações foram elaboradas de acordo com os princípios e normas contábeis?

3 Embora o campo de aplicação seja bastante vasto (quaisquer entidades econômico-administrativas onde haja um 
patrimônio sendo gerido – as chamadas AZIENDAS), para fins didáticos, seguiremos nosso raciocínio pensando na 
Contabilidade voltada para as empresas (estas, afinal, os maiores “clientes” daquela).
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Por fim, a ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, também conhecida como análise das 
demonstrações financeiras ou análise de balanços, trata do estudo das demonstrações, através 
do qual elas são estudadas sob diferentes aspectos, de modo que o analista consiga extrair 
diversas informações, tais como liquidez, endividamento, rotatividade e rentabilidade.

TÉCNICAS → Registrar (escrituração), montar quadros com exposição detalhada 
(demonstrações), averiguar se está tudo certo (auditoria).e estudá-los (análise).

1.3 CONTAS

Imagine que você seja o responsável pela Contabilidade de alguém e chegou o momento 
de mostrar a essa pessoa qual é o patrimônio dela no final de determinado exercício social. 
Caso você diga “seu patrimônio é de R$ 1 milhão”, essa informação gerará, por certo, outras 
indagações do tipo “Mas um milhão em quê? Dinheiro? Casas? Terrenos? Valores a receber?” 
Ora, se a Contabilidade existe para fornecer informações, deve fazer isso de modo decente. 
A informação deve ser prestada levando-se em consideração que o patrimônio é composto 
de diversos itens. Para fins de comparação, para ficarmos só nos bens, alguém pode ter 
“apenas” um imóvel de um milhão, enquanto outro pode ter dinheiro em caixa, dinheiro no 
banco, aplicações financeiras, terrenos, máquinas, móveis, veículos, utensílios, enfim, diversos 
itens que somados também cheguem a um milhão. Observe que embora os dois patrimônios 
(brutos) possuam um mesmo valor, eles têm uma composição muito diferente! É por isso que 
a Contabilidade fornece informações indicando cada elemento que compõem o patrimônio 
de uma pessoa; e é cada elemento desse, cada item que forma o patrimônio de alguém, que 
chamamos de contas.

Uma conta pode ser patrimonial ou de resultado. Contas patrimoniais são aquelas que 
retratam o patrimônio da entidade em determinada data e que, por isso, aparecem no Balanço 
Patrimonial: Ativo, Passivo e SL. As contas de resultado são utilizadas na aferição do resultado 
da empresa (desempenho econômico), ou seja, através delas ficamos sabendo se a empresa 
teve lucro ou prejuízo em determinado período. São as contas que aparecem na Demonstração 
do Resultado do Exercício: Receitas e Despesas.

Veja que uma conta pode pertencer a cinco grandes grupos: ATIVO, PASSIVO, SITUAÇÃO 
LÍQUIDA (SL), RECEITAS e DESPESAS. É importantíssimo entendermos a característica de cada 
um desses grupos, sabermos identificar, quando apresentados a uma conta, a qual grupo ela 
pertence, pois esse é o ponto de partida para o lançamento contábil. 

Vamos, a partir daqui, estruturar nosso estudo da seguinte forma: em um primeiro momento, 
aprenderemos a identificar as contas do ativo, passivo e SL para, em seguida, entender como 
se dá o registro de fatos envolvendo tais grupos. Na sequência, apresentaremos os conceitos 
de despesas e receitas, com exemplos de lançamentos, mostrando cuidadosamente a diferença 
entre as contas usadas para aferir o resultado (receitas e despesas), e as utilizadas para 
evidenciar o patrimônio de alguém em determinada data (ativo, passivo e SL). Essa sequência 
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foi cuidadosamente planejada para que você entenda – mas entenda mesmo! – o núcleo 
fundamental da disciplina: quais são os grupos de contas e como lançar. Vamos lá, então! 

1.4 ATIVO

De modo simplificado, podemos definir ATIVO, também chamado de patrimônio bruto, como a 
parte positiva do patrimônio, representando os bens e direitos da entidade. 

Já vimos que os bens podem ser tangíveis (possível tocar) ou intangíveis (sem substância física). 
Exemplos de bens corpóreos: caixa (nome dado ao dinheiro existente), mercadorias (o que 
a empresa compra para vender), produtos (o que a indústria fabrica para vender), máquina 
e equipamentos, móveis e utensílios, terrenos, edifícios, instalações (elétricas//hidráulicas), 
ferramentas e veículos. Já entre os bens imateriais temos marcas e patentes, programas de 
computador, direito de exploração de uma mina4 e concessões obtidas do poder público.

Direitos representam todos os valores que a empresa tem a receber, quer porque tenha vendido 
mercadorias ou prestado serviços a prazo, quer porque tenha emprestado ou adiantado 
recursos a alguém. Também são classificados como direitos os tributos que a empresa tenha 
direito de recuperar. Isso acontece porque há alguns tributos que, por definição, são não-
cumulativos, como o ICMS e o IPI, e outros que, dependendo do regime, também podem ser 
(PIS e COFINS). A não-cumulatividade consiste em poder abater do valor do tributo devido na 
venda o valor pago por ele na compra. Exemplo: a empresa A comprou mercadorias pagando, 
embutido no preço, um ICMS de R$ 10. Quando, lá na frente, vendeu essa mercadoria, houve 
a incidência de ICMS no valor de R$ 15. Por conta da não-cumulatividade, a empresa não 
precisará recolher aos cofres públicos o valor de R$ 15, pois poderá abater o valor do imposto 
pago na compra (R$ 10), de modo que, na hora do pagamento, será recolhido ao Estado apenas 
R$ 5 (R$ 15 – R$ 10). No caso apresentado, os R$ 10 de ICMS que foram pagos na compra ficam 
registrados em uma conta chamada ICMS a Recuperar, indicando um direito da empresa junto 
ao Estado, já que ela poderá compensar esse valor com o devido na venda. O objetivo aqui é 
que você saiba da existência de tributos que podem ser recuperados (compensados com os 
valores a recolher), indicando um direito da entidade e que, por isso, ficam no Ativo: ICMS a 
Recuperar, IPI a Recuperar, PIS a Recuperar e COFINS e Recuperar. 

Vamos imaginar algumas contas do ativo pensando no dia a dia: dinheiro na carteira, dinheiro 
no banco, relógio, computador, celular, carro, casa, aplicação financeira, empréstimo concedido 
a um amigo e adiantamento feito à doméstica. 

Vejamos, agora, o conceito “oficial” de ativo dado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
– CPC, no Pronunciamento que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro:

“Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do 
qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade”.

Embora aparentemente complicado esse conceito não se contrapõe à ideia de que no ativo 
ficam os bens e os direitos; sendo assim, não pense que, de repente, você não está entendendo 
mais nada. Vamos ver o que o CPC quer dizer:

4 Apesar da palavra direito, não se trata de valor a receber de alguém; por isso essa conta é considerada um bem 
intangível.
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“É um recurso controlado pela entidade” – O ativo necessariamente dever estar sob o controle 
da empresa. Se um bem consta formalmente como sendo de propriedade de “X” mas está 
sob controle de “Y”, que usufrui dos benefícios de seu uso e assume os riscos inerentes a essa 
utilização, referido bem deve figurar no Ativo de “Y”;

 “Como resultado de eventos passados” – Se você sonha em, no futuro, adquirir uma bela casa 
de praia, não é por isso que vai, de imediato, registrá-la em seu ativo, pois o evento (aquisição 
da casa) ainda não aconteceu, é algo que só vai ocorrer no futuro. O fato precisa ter acontecido 
– ser um evento passado –, para que a casa possa aparecer no Ativo;

“E do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade” – Um ativo 
sempre vai gerar benefício econômico para a entidade, seja pela venda, seja pelo uso. Por 
exemplo, quando a empresa vende um estoque, cedo ou tarde receberá recursos (dinheiro) 
como pagamento, por isso diz-se que o ativo “mercadorias” resulta em benefício econômico. 
Mas nem só pela venda um ativo pode gerar benefícios. Uma máquina utilizada para fabricação 
de produtos contribui, certamente, para que tais produtos fiquem aptos para a venda; por isso, 
ela também participa da geração de benefícios econômicos. 

CPC

Cabe aqui um breve apanhado sobre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, entidade 
autônoma criada pela Resolução CFC nº 1.055/05 tendo como objetivos estudar, preparar e 
emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgar informações 
dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando 
à centralização e uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a 
convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. O CPC é formado por seis 
entidades 5:

 • ABRASCA –Associação Brasileira das Companhias Abertas;
 • APIMEC NACIONAL – Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 

de Capitais;
 • BM&F Bovespa;
 • CFC – Conselho Federal de Contabilidade; 
 • IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil;
 • FIPECAFI – Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras da FEA/USP. 

Com a globalização consolidada e o crescente desenvolvimento do mercado de capitais, soa 
cada vez mais estranha a ideia de cada país possuir regras e práticas contábeis específicas. 
Isto porque é comum vermos empresas que operam em diversos países tendo, por isso, que 
fornecer informações aos seus usuários espalhados mundo afora: já pensou no custo para 
ajustar as informações contábeis às regras de cada país?

Nesse contexto, em 1973, foi criado o IASC6 – International Accounting Standards Committee, 
com o objetivo de definir critérios e padrões contábeis universais, através da emissão de normas 
internacionais de contabilidade, as chamadas IAS (International Accounting Standards). A partir 

5 Receita Federal, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Febraban e 
Confederação Nacional das Indústrias são membros convidados do CPC.

6 Em julho de 2010, o IASC mudou formalmente seu nome para Fundação IFRS. O nome do International Accounting 
Standards Board (IASB) permaneceu inalterado.
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de 2001, o IASB – International Accounting Standards Board, criado inicialmente como órgão do 
IASC, tendo assumido as responsabilidades técnicas deste, passou a emitir os pronunciamentos 
contábeis, que passaram a ser chamados de IFRS (International Financial Reporting Standard). 

Foi considerando a necessidade de harmonização da contabilidade brasileira às normas 
emitidas pelo IASB que a Lei nº 11.638/07 estabeleceu o seguinte em seu artigo 10–A:

“A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e 
agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o 
estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de auditoria, 
podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, 
os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas.”

Surgia, assim, o fundamento legal para a adoção dos pronunciamentos do CPC pelas entidades 
reguladoras brasileiras. Hoje, com ampla participação de vários agentes que vivenciam as 
normas contábeis sob diferentes aspectos, os Pronunciamentos são elaborados – sendo 
sua aplicação estendida a todas as entidades através de Resoluções do CFC – e, via de regra, 
aprovados pelas entidades reguladoras (CVM, BACEN, SUSEP, etc.), legitimando e revestindo de 
legalidade o trabalho realizado pelo CPC. 

As bancas cada vez mais têm cobrado os pronunciamentos em suas provas. É importante que 
você saiba, pelo menos pra começo de conversa, a ideia geral dos principais pronunciamentos. 
Cabe destacar, entretanto, que os CPCs não são de fácil leitura, pois têm linguagem cheia de 
“viagens contábeis”. Deste modo, é importante, sim, que você leia e releia o kit básico sobre 
pronunciamentos que consta no final do nosso material, mas isso somente depois que estiver 
rapazinho ou mocinha na contabilidade.

1.5 PASSIVO

O passivo é formado pelas dívidas da entidade, ou seja, tudo o que a empresa está devendo 
para terceiros (por isso mesmo, também é conhecido como capital de terceiros). Quaisquer 
contas a pagar (títulos a pagar, duplicatas a pagar, notas promissórias a pagar), empréstimos e 
financiamentos obtidos, adiantamentos recebidos de alguém, tributos a recolher, dívidas junto 
a fornecedores, enfim, tudo o que devemos fica no nosso Passivo.

Lembrando o que foi dito anteriormente, não é um passivo grande, por si só, que vai indicar 
que minha situação está ruim. Por exemplo, se peguei um empréstimo de mil, mas possuo 
esse dinheiro no caixa (ou aplicado em máquinas, mercadorias, etc.), minha riqueza não foi 
alterada (não fiquei “mais rico” nem “mais pobre”), pois se é verdade que tenho uma dívida 
de mil, também é verdade que esse valor está no meu ativo. Basta eu realizar os bens (ou seja, 
transforma-los em dinheiro) e pagar a obrigação. Seguindo o mesmo raciocínio, não é porque 
tenho um ativo de um milhão que posso dizer que estou em uma situação confortável; isso 
porque posso estar com esse dinheirão na conta, mas ao mesmo tempo, dever igual quantia 
ao banco. Não custa lembrar, então, algo que vai ser importante para entendermos adiante a 
diferença entre passivo e despesa, bem como entre ativo e receita:
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a) Não é um ATIVO grande, por si só, que vai indicar que meu PL também é grande ou 
está aumentando;

b) Não é um PASSIVO enorme, por si só, que vai indicar que meu PL é pequeno ou 
está diminuindo.

Cabe também citarmos a definição de PASSIVO dada pelo CPC:

“Passivo é uma obrigação presente da entidade, como resultado de eventos passados, 
cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos”.

Pegando carona nas explicações dadas em relação ao conceito de ativo, temos que, da mesma 
forma que não registramos intenções no ativo, não há registro de obrigação se só vou ficar 
devendo no futuro, pois se vou financiar uma casa algum dia, ficarei devendo apenas quando 
esse momento chegar. Quanto ao final do conceito, quando chegar a hora de liquidar a dívida, 
como regra, serão utilizados recursos capazes de gerar benefícios econômicos (pagarei em 
dinheiro => dinheiro é Ativo => logo, capaz de gerar benefícios econômicos). 

1.6 SITUAÇÃO LÍQUIDA

Quando alguém resolve começar uma empresa deve, necessariamente, entregar algum recurso 
para que a pessoa jurídica comece a funcionar, afinal, a empresa precisa de algo para sair do 
papel. Pois bem, esse recurso inicial entregue pelos sócios é chamado de capital social, e é 
sobre essa conta que vamos nos deter, em um primeiro momento, para sacramentar a ideia de 
que é a SL quem vai evidenciar quanto do patrimônio efetivamente pertence ao sócio.

Imagine que João e José resolveram abrir uma empresa tendo, cada um, se comprometido a 
entregar R$ 50 em dinheiro para a formação do capital (com a promessa dos sócios de que vão 
colocar recursos na empresa, surge a figura do capital subscrito). Após a entrega dos recursos, 
o capital enfim, passa a ser considerado como realizado ou integralizado, significando que o 
que foi prometido pelos sócios acaba de ser cumprido. Imagine que pela manhã eles abriram a 
empresa, subscrevendo e integralizando, em dinheiro, um capital de R$ 100. O patrimônio fica 
assim:

ATIVO SITUAÇÃO LÍQUIDA

Caixa--------100 Capital Social-------100

Acontece que à tarde eles se arrependem e decidem liquidar a empresa. Como não há dívidas, 
tudo o que existe no ativo pertence aos sócios; sendo assim, cada um vai colocar no bolso os R$ 
50 que entregaram na parte da manhã.

Agora imagine que após a integralização do Capital a empresa tenha obtido um empréstimo 
bancário de R$100 mil. Teríamos o seguinte Balanço Patrimonial 7:

7 Demonstração que mostra a situação patrimonial da entidade em determinada data. Por convenção, do lado 
esquerdo ficam as contas do Ativo, e do lado direito, as do Passivo e PL. A Lei nº 6.404/76 (base da contabilidade) 
chama o lado direito do balanço, composto de Passivo (dívidas) e Patrimônio Líquido, de PASSIVO. Como os dois 
lados do balanço sempre terão o mesmo valor, diz-se que o ATIVO vai sempre bater com o PASSIVO TOTAL (termo 
que engloba o Passivo Exigível e o PL).
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ATIVO PASSIVO

Caixa 100 Empréstimos 100.000

Bancos 100.000 PL

Capital Social 100

Ativo Total 100.100 Passivo Total 100.100

Agora, caso resolvam acabar com a empresa, quanto cada sócio vai botar no bolso? Simples, 
continua sendo o valor de R$ 50 para cada. Veja que o primeiro passo será pagar todas as 
dívidas. Ora, usando o dinheiro da conta corrente para pagar a obrigação bancária, a empresa 
voltará à situação de possuir apenas R$ 100 aplicados no caixa. Veja que o valor constante no 
ativo (patrimônio bruto) não pertence, efetivamente, ao sócio, não faz parte de “sua riqueza”. 
Devemos diminuir do patrimônio bruto todas as dívidas e, aí sim, chegamos ao que os sócios 
colocarão no bolso no final das contas. Repetindo, é a SITUAÇÃO LÍQUIDA que vai indicar:

a) a riqueza da entidade;
b) quanto, efetivamente, o titular do patrimônio possui de recursos próprios;
c) quanto, no final das contas, o sócio bota no bolso caso ocorra a liquidação da empresa;
d) se ao longo do tempo a pessoa “está ficando mais rica” ou “mais pobre”.

Mas a SL não é formada apenas do capital colocado inicialmente na empresa. Primeiro, porque a 
qualquer momento os sócios podem aumentar esse capital mediante novos aportes, bem como 
diminui-lo. Segundo, porque outros fatores também influenciam na riqueza do proprietário, 
sendo o mais conhecido deles, o lucro. Ora, se ao longo de suas operações, a empresa tem 
mais receitas do que despesas, diz-se que obteve um lucro e tal resultado aumenta sua riqueza. 
Caso, entretanto, ocorra prejuízo em determinado período (despesas superiores às receitas) a 
SL da empresa fica menor.

Outra coisa: quando ocorre lucro, a empresa pode aproveitar o bom momento e, por segurança, 
destinar parte dele para a constituição das reservas de lucros, guardando, assim, um pouco da 
“gordura” criada para usar, caso necessário, em determinadas ocasiões no futuro8 . Há, ainda 
no Patrimônio Líquido (é como chamamos a situação líquida quando ela é positiva), outros 
tipos de reservas que não são originadas do lucro da companhia, as chamadas reservas de 
capital, bem como os ajustes de avaliação patrimonial, as ações em tesouraria e os prejuízos 
acumulados.

Vejamos, por fim, que o CPC deu uma definição bem simples para o PL:

“Patrimônio Líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos 
todos os seus Passivos.”

“Noves fora”, temos o seguinte: PL é igual a Ativo menos Passivo.

8 Há diversos tipos de Reservas de Lucros, cada uma criada com uma finalidade específica. 
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1.7 ENTENDENDO O QUE HÁ POR TRÁS DO LANÇAMENTO CONTÁBIL

 • Origens e Aplicações e o Método das Partidas Dobradas.

Origens e Aplicações

A Contabilidade está toda pautada na ideia de que para toda aplicação, há uma origem. Se algo 
mexe com o patrimônio de alguém, podemos garantir que houve, pelo menos, uma origem 
e uma aplicação em relação ao fato; por isso, diz-se que as origens sempre serão iguais às 
aplicações – eis porque os dois lados do Balanço sempre são iguais. Não é exagero dizer que 
esse é o fundamento que está por trás de toda a ciência contábil.

Ora, se a Contabilidade é a ciência voltada para o fornecimento de informações sobre o 
patrimônio, não basta dizer, por exemplo, que houve o recebimento de R$ 100 em dinheiro 
ou o pagamento de R$ 200. Os R$ 100 vieram de onde? Os R$ 200 foram pagos a título de 
quê? Perceba que o fornecimento de informações deve acontecer de modo satisfatório. Os R$ 
100, com certeza, tiveram alguma origem (doação, venda à vista, recebimento de um cliente, 
empréstimo obtido). Do mesmo modo, o valor de R$ 200 foi aplicado em alguma coisa (compra 
de um bem, empréstimo a alguém, pagamento de uma dívida). Podemos garantir, então, que 
quando ocorre um evento que altera o patrimônio, o chamado fato contábil, pelo menos dois 
itens são movimentados, existindo, assim, uma origem e uma aplicação.

Inicialmente

UNIGRAFIA → Registro do fato contábil levando em consideração que apenas um item do 
patrimônio era alterado. Exemplo:

Fato 1) Houve entrada de dinheiro de R$ 100,00

Fato 2) Houve saída de dinheiro de R$ 200,00

Com o avanço da contabilidade...

DIGRAFIA => Registro do fato contábil levando em consideração que pelo menos dois itens do 
patrimônio são movimentados.

Fato 1) Houve entrada de dinheiro de R$ 100,00, porque peguei emprestado de alguém.

Fato 2) Houve saída de dinheiro de R$ 200,00, porque comprei um veículo à vista.

A digrafia contábil é mais conhecida como “Método das Partidas Dobradas” e significa que 
uma conta registrada (partida) terá a companhia de outra (contrapartida), por isso, o termo 
“partidas dobradas” nada tem a ver com uma mesma coisa sendo feita duas vezes. 

Já vimos que tudo na Contabilidade começa com o registro das ocorrências que alteram o 
patrimônio e que, por causa da regra das origens e aplicações, ocorrido um fato contábil, pelo 
menos duas contas são movimentadas, o que significa dizer que elas sofrerão aumentos ou 
diminuições. Como vamos, então, registrar os acréscimos e decréscimos ocorridos nas contas? 
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Será na forma de redação?

“Houve entrada de dinheiro de R$ 100, porque peguei emprestado de alguém”

“Houve saída de dinheiro de R$ 200, porque comprei um veículo à vista”

Será na base de sinais ou setas?

+ Dinheiro ↑Caixa

+ Empréstimo Obtido ↑Empréstimo

+ Veículos ↑Veículos

 – Dinheiro ↓Caixa

Nada disso! Na Contabilidade, o registro dos aumentos e diminuições nas contas é feito através 
das palavras “Débito” e “Crédito”. Cabe alertar, desde já, que “débito” e “crédito”, aqui, não 
possuem a conotação dada no cotidiano. São, isso sim, convenções adotadas para registrar os 
fatos (escolhidas, pense, em detrimento das setinhas, dos sinais e do “estilo redação”). Para 
que não reste dúvida, e mesmo que pareça estranho, imagine que ao invés das palavras débito 
e crédito poderiam ter sido escolhidas outras quaisquer (“sol e lua” ou “sal e açucar”) e, mesmo 
assim, a contabilidade continuaria funcionando normalmente. Entenda, então, que para fins de 
escrituração:

a) DÉBITO não significa algo ruim (nem bom);
b) CRÉDITO não significa algo bom (muito menos ruim);
c) São, simplesmente, convenções utilizadas para o registro dos aumentos e 

diminuições que ocorrem nas contas.

Seguindo o raciocínio que levará à regra para registro dos fatos, houve a vinculação dos débitos 
e créditos à ideia das origens e aplicações, já que tudo na Contabilidade funciona com base 
nessa premissa. Ficou convencionado, então, que os créditos representariam as origens, e os 
débitos as aplicações.

DÉBITOS = APLICAÇÕES

CRÉDITOS = ORIGENS

Passo seguinte foi a identificação do que seria origem e do que seria aplicação no patrimônio. 
De onde vêm os recursos? De terceiros (empréstimos, por exemplo), dos proprietários (capital 
social, reservas) e das receitas (uma doação, por exemplo, representa uma fonte de recurso). 
Passivo, PL e receitas representam, assim, as origens. Por sua vez, tais recursos são aplicados na 
compra de bens (máquinas, mercadorias, veículos), podem ser emprestados a alguém (direitos) 
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ou usados para pagamentos de serviços ou consumos, as chamadas despesas; diz-se, por isso, 
que ativo e despesas representam as aplicações. É importante fixar que: 

ATIVO e DESPESAS → APLICAÇÕES

PASSIVO, PL e RECEITAS → ORIGENS 

Estava, assim, aberto o caminho para o lançamento contábil. Se as aplicações correspondiam aos 
débitos, era só debitar uma aplicação para que ela fosse aumentada, por conta de sua natureza 
devedora. Ter natureza devedora significa, obviamente, gostar de débitos, aumentando diante 
deles e não gostar de crédito, diminuindo diante dele. Com as contas de natureza credora 
acontece exatamente o contrário.

Como ativo e despesa representam uma aplicação, e uma vez convencionado que as aplicações 
são os débitos, temos que ativo e despesas possuem natureza devedora (adoram débitos). 
Isso significa que para uma conta do ativo ou de despesa ser aumentada, debitamos referida 
conta (damos a ela o que ela gosta: débitos). É por isso que na Contabilidade, quando entra 
dinheiro na empresa, debitamos a conta caixa (caixa é do ativo, e ativo adora débitos!). Por 
seu turno, para diminuirmos uma conta do ativo, devemos creditá-la (lembre que conta de 
natureza devedora detesta créditos). O raciocínio traçado para a conta caixa pode ser estendido 
às demais contas do ativo (exceto às retificadoras, conforme adiante se verá).

Perceba que o fato de uma conta adorar débitos não significa que ela nunca será creditada, 
por favor! Significa apenas que ela aumentará por meio de débitos e diminuirá através de 
créditos. As contas do ativo, vamos repetir até cansar, podem ser debitadas (para aumentar) ou 
creditadas (para diminuir). Caixa, por exemplo, cada vez que diminui é creditada e nem por isso 
deixa de ser conta do Ativo.

Como as contas do passivo, PL e receitas representam origens, e uma vez convencionado 
que as origens são os créditos, temos que passivo, PL e receitas possuem natureza credora 
(adoram créditos). Dito isso, você já sabe, então, que para aumentarmos uma conta de tais 
grupos, devemos creditar referida conta (afinal elas adoram créditos). Como adoram créditos, 
diante daquilo que não gostam (débitos), elas diminuem. “Como assim uma conta aumenta ou 
diminui?”. Estamos nos referindo, obviamente, ao saldo das contas. 

Lembra que a Contabilidade trata do patrimônio? Pois bem, cada item desse patrimônio 
possui um valor (se não puder ser quantificado em bases confiáveis, não será alcançado pela 
Contabilidade). Quando compramos um carro, o saldo da contas veículos será aumentado: se 
era zero, não é mais. Se já existia algum valor, ele agora cresceu. “Aumentar ou diminuir uma 
conta” significa, então, aumentar ou diminuir o saldo existente em determinada conta, afinal, 
se um fato mexeu com uma, ela foi aumentada ou diminuída (não há uma terceira hipótese). 

Debitar e creditar é muito simples. Basta que você saiba quais contas têm natureza devedora e 
quais possuem natureza credora. Repetindo: as contas de natureza devedora adoram débitos 
e detestam créditos; logo, débito para aumentar e crédito para diminuir. As contas de natureza 
credora, por sua vez, adoram créditos e detestam débitos; sendo assim, para aumentar, crédito, 
e para diminuir, débito. Ativo e despesa têm natureza devedora e passivo, PL e receita possuem 
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natureza credora. Pronto, você já possui todo o instrumental para registrar os fatos contábeis. 
Não esqueça:

Como Ativo e Despesa têm natureza devedora:

 • Para AUMENTAR → Débito
 • Para DIMINUIR → Crédito 

Como Passivo, PL e Receita têm natureza credora:

 • Para AUMENTAR → Crédito
 • Para DIMINUIR → Débito

Pode causar estranheza, para quem está vendo o assunto pela primeira vez, o fato de “algo 
bom” (ativo) ter o mesmo funcionamento de “algo ruim” (despesas). A lógica, para alguns 
iniciantes, seria que toda a parte boa (ativo, PL e receitas) tivesse saldo credor e a parte ruim 
(passivo e despesas), saldo devedor. Desse modo, aí sim, na entrada de dinheiro creditaríamos 
caixa! Acontece que a contabilidade não está fundamentada em uma equação onde de um lado 
temos “coisa boa” e, do outro, “coisa ruim”. A lógica contábil, como dissemos, gira em torno 
da equação onde de um lado temos as origens (passivo, PL e receitas) e do outro as aplicações 
(ativo e despesas). Como todas as origens possuem um mesmo mecanismo de funcionamento 
(seria ilógico imaginar parte funcionando de um jeito, parte de outro), passivo, PL e receitas 
seguem um mesmo caminho na escrituração. Da mesma forma, enquanto aplicações, ativo e 
despesas caminham juntos, ambos aumentando pelos débitos e diminuindo pelos créditos. 

Chegamos a um ponto decisivo no nosso estudo. A regra para lançar é simples, mas como 
estamos acostumados à ideia de que débito é ruim e crédito é bom, por vezes complicamos 
algo desnecessariamente. Não confunda. Mire no seguinte:

1. A contabilidade deve controlar o patrimônio;

2. Esse controle começa pelo registro de todos os fatos que alteram o patrimônio;

3. Registrar é indicar que pelo menos duas contas foram movimentadas (aumentando ou 
diminuindo);

4. Esses aumentos e/ou diminuições são representados por débitos e créditos que, por sua 
vez, são simples convenções contábeis. Não representam, de modo algum, algo “ruim” ou 
“bom”;

5. Cientes disso, para sabermos quando debitar ou creditar, devemos nos ater à natureza das 
contas;

6. Contas do ativo e de despesas têm natureza devedora, as do passivo, PL e receitas têm 
natureza credora;

7. Por terem natureza devedora, contas do ativo e de despesas são aumentadas pelo débito e 
diminuídas pelo crédito;
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8.  Por terem natureza credora, contas do passivo, PL e receitas são aumentadas ao serem 
creditadas e diminuídas ao serem debitadas. 

Vamos, agora, treinar, lançando alguns fatos contábeis envolvendo apenas contas patrimoniais 
(ativo, passivo e PL), no valor hipotético de R$ 100:

Fatos envolvendo apenas contas do ATIVO/PASSIVO/PL

01. Compra de mercadorias à vista

Para quem está começando é bom iniciar com fatos que envolvam entrada e saída de dinheiro. 
Se entrar dinheiro, DEBITA caixa (E no crédito, professor? É só responder: entrou por quê?). Se 
sair dinheiro, CREDITA caixa (E no débito: saiu para quê?). No caso:

D – Mercadorias----100 (houve a entrada de mercadorias)

C – Caixa-------------100 (“saiu dinheiro, credita caixa”)

Fazendo passo a passo... 

Tudo começa com a interpretação do fato, obviamente. Quais itens do patrimônio estão 
envolvidos nessa ocorrência? Mercadorias e Caixa. Aumentando ou diminuindo? Mercadorias 
aumentando (mais mercadorias na empresa) e Caixa diminuindo (saindo por conta do 
pagamento). Agora é só identificar a natureza das contas:

Mercadorias → ATIVO → Natureza Devedora (adora débitos)

Caixa →ATIVO → Natureza Devedora (detesta créditos)

Como a Contabilidade funciona na base de débitos e créditos:

D – Mercadorias----100 (para aumentar o saldo de uma conta que gosta de débito)

C – Caixa-------------100 (para diminuir o saldo de uma conta que detesta crédito)

Algumas observações:

a) Esse mesmo lançamento poderia aparecer assim:

Mercadorias----100
a Caixa------------100

Ou seja, nada na frente da conta debitada e um “a” na frente da conta creditada. 

b) Por convenção, sempre a conta debitada vai aparecer antes da conta creditada. 

c) De acordo com a Resolução CFC nº 1.330/11, que aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil, 
a escrituração deve conter, no mínimo: data do registro contábil, conta devedora, conta 
credora, histórico, valor e informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os 
registros que integram um mesmo lançamento contábil. Por questões didáticas, porém, 
apresentaremos os lançamentos apenas com débito, crédito e valor.
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02. Compra de mercadorias a prazo

Quando a empresa compra mercadorias, referido item entra em seu patrimônio. Como 
Mercadorias é do ativo e, por isso, adora débitos, devemos debitar tal conta. Se tivesse sido 
paga à vista, creditaríamos a conta caixa (“saiu dinheiro, credita caixa”). No caso, porém, a 
empresa acertou o pagamento para depois, ficando com uma dívida junto ao seu fornecedor 
(para aumentar uma conta do passivo, você já sabe, creditamos referida conta):

D – Mercadorias----100 (mais uma vez, houve a entrada de mercadorias)

C – Fornecedores--100 (Passivo tem saldo credor, logo, adora créditos)

Não confunda compra de mercadorias a curto prazo com compra à vista de mercadorias, 
hein?! Na compra à vista o dinheiro sai do caixa da empresa no ato. Na Compra a curto prazo a 
empresa assume uma dívida que tem vencimento daqui a pouco. Perceba a diferença através 
dos exemplos seguintes:

Compra de mercadorias à vista: debita mercadorias e credita caixa.

Compra de mercadorias a curto prazo: debita mercadorias e credita duplicatas a pagar no curto 
prazo (ou fornecedores).

Compra de mercadorias a longo prazo: debita caixa e credita contas a pagar no longo prazo (ou 
fornecedores LP).

03. Pagamento de fornecedores

Quando chegar a hora de pagar a dívida junto ao fornecedor (continuando o fato anterior), a 
empresa irá desembolsar dinheiro (crédito na conta caixa). 

D- Fornecedores----100 (para diminuir o saldo de uma dívida, debitamos tal dívida)

C- Caixa---------------100 

04. Recebimento de duplicatas de clientes

Quando a empresa vende a prazo, fica com um direito perante seus clientes. Na hora em 
que o cliente paga, a empresa registra a entrada de dinheiro (debitando caixa) e dá baixa no 
respectivo direito, afinal ele acaba de ser recebido. Não esqueça que você pode “conversar” 
com o fato contábil: “Entrou dinheiro (D- Caixa) por quê? Porque houve o recebimento de uma 
duplicata a receber (ou clientes)” 

D – Caixa-------100

C – Clientes----100 (a origem do dinheiro foi o recebimento de um cliente) 
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05. Empréstimo bancário obtido

Quando a entidade pega um empréstimo fica, por certo, com uma dívida perante a instituição 
financeira. Para registrar uma dívida, sabemos, devemos creditá-la, visto que as obrigações 
possuem saldo credor.

D – Bancos c/ Movimento-------100 (para aumentar um ATIVO, débito)

C – Empréstimos Bancários---100 (para aumentar um PASSIVO, crédito) 

É simples: “de onde veio o recurso que entrou na conta-corrente (D- Bancos)? De um empréstimo 
que peguei no banco (C- Empréstimos)” 

06. Pagamento de empréstimo bancário, sem juros

Quando do pagamento do empréstimo, há saída de dinheiro da conta da empresa, pelo que ela 
é creditada. Já a obrigação, para ser eliminada (ou diminuída, conforme o caso), será debitada: 

Empréstimos------------------100

a Bancos c/Movimento-----100 

Perceba que o dinheiro que estava na conta corrente da empresa foi aplicado na quitação de um 
empréstimo. Com isso, verificamos que uma conta do ATIVO pode, dependo do fato, funcionar 
como uma ORIGEM bastando, para isso, que apareça no crédito. Uma conta do PASSIVO, por 
seu turno, também pode aparecer como aplicação, no caso de ser diminuída. Sendo assim: 

APLICAÇÃO → aumento de Ativo e Despesa; diminuição de Passivo, PL e Receita

ORIGENS → aumento de Passivo, PL e Receita; diminuição de Ativo e Despesa 

07. Empréstimos concedidos a empresas coligadas9 

Emprestar dinheiro a alguém significa ficar com um direito. Para registrar o surgimento (ou 
aumento) de um direito, debitamos tal direito. Quanto à saída do dinheiro, você já sabe: crédito 
na conta caixa! 

D – Empréstimo a Coligadas-------100 

C – Caixa--------------------------------100

08. Recebimento de empréstimos concedidos a empresas coligadas

Com o recebimento do dinheiro há, de cara, um débito na conta caixa. Para identificarmos 
qual será a conta creditada, basta perguntarmos: “de onde veio o dinheiro?” Um empréstimo 
concedido acaba de ser quitado, devemos, portanto, dar baixa nesse direito: 

9 Se a empresa X possui influência significativa na empresa Y, diz-se que Y é coligada de X.
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D – Caixa------------------------------100

C – Empréstimo a Coligadas----100 

09. Subscrição de Capital no valor de R$ 100, para posterior integralização

Quando resolvem abrir uma empresa os sócios definem qual será o capital social. Esse é o 
chamado capital subscrito, que significa o capital que os sócios se comprometem a entregar 
para a formação da empresa. Como, em um primeiro momento, o capital subscrito ainda está 
no campo da “promessa”, a contrapartida será uma conta retificadora do PL10 denominada 
capital a realizar (ou capital a integralizar): 

D – Capital a Integralizar--------100 

C – Capital Social-----------------100 

Caso precisássemos demonstrar o PL nesse exato instante, a informação apareceria do seguinte 
modo:

Patrimônio Líquido

Capital Social---------------100

Capital a Integralizar-----(100) 

10. Integralização do Capital: R$ 50 em dinheiro e R$ 20 em máquinas

Dando sequência ao fato anterior, imaginemos que, ato contínuo à subscrição do capital, tenha 
ocorrido a realização no montante de R$ 70. Observe que não se trata de aumento do capital 
prometido (subscrito), mas tão somente da realização de parte da promessa. Devemos, assim, 
diminuir a conta capital a integralizar registrando, em contrapartida, a entrada do dinheiro e 
das máquinas no patrimônio.

D – Caixa-------------------------50

D – Máquinas--------------------20

C – Capital a Integralizar------70 

Com isso, a informação no Balanço apareceria assim:

Patrimônio Líquido

Capital Social---------------100

Capital a Integralizar-----(30) 

10  Como é retificadora do PL, a conta Capital a Integralizar possui natureza devedora e por isso está sendo debitada ao 
surgir. Falaremos sobre contas retificadoras adiante.
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Observe que, agora, do capital prometido (subscrito), só está faltando cumprir o valor de R$ 30. 
Por dedução, conclui-se que o capital realizado é R$ 70. Para finalizar o raciocínio, quando todo 
o capital for realizado, não haverá mais necessidade de aparecer a conta retificadora:

Patrimônio Líquido

Capital Social---------------100

Veja que todo o capital já foi realizado. Nada mais há a integralizar. 

11. Aumento de Capital mediante a utilização de Reservas de Lucros

Contas envolvidas: capital e reservas de lucros, ambas do PL. Como as contas do PL – com 
exceção das retificadoras – adoram crédito, basta creditar a conta que está aumentando 
e debitar a que está diminuindo. No caso, as reservas estão sendo usadas (diminuídas) para 
aumentar o capital: 

D – Reservas de Lucros-------100

C – Capital------------------------100 

Contas Retificadoras

Existem contas que aparecem no patrimônio diminuindo o saldo do grupo ao qual pertencem, 
são as chamadas contas retificadoras. Elas retificam o saldo de algum item do patrimônio 
(no caso, a conta retificada) servindo como uma espécie de alerta ao usuário da informação 
contábil. 

Por exemplo, um veículo adquirido por R$ 100 mil, irá perder valor ao longo do tempo, conforme 
vá sendo usado. Essa perda, por certo, será reconhecida pela Contabilidade e no ativo, logo 
abaixo da conta veículos, aparecerá uma espécie de “aviso” de que tal item já perdeu valor. 
Veja abaixo:

No Balanço Patrimonial

Veículos--------------------------100.000

(-) Depreciação Acumulada--(40.000)

Essa situação indica que, contabilmente falando, o veículo já perdeu 40% de seu valor. Caso 
não existisse esse “alerta”, o dono do patrimônio pensaria indevidamente que o valor contábil 
de seu bem ainda seria o valor da aquisição. Perceba que, na situação dada, o valor contábil do 
veículo é de apenas R$ 60 mil, já que a conta depreciação acumulada está diminuindo o valor do 
Ativo. Isso ocorre com todas as contas retificadoras, pois para retificarem, elas necessariamente 
possuem natureza contrária ao da conta retificada. Sendo assim:

a) Uma conta retificadora do Ativo possui natureza credora; e 
b) Uma conta retificadora do Passivo e do PL possui natureza devedora.
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Por isso, para uma conta retificadora do Ativo ter seu saldo aumentado, ela deverá ser creditada. 
Por sua vez, as contas retificadoras do Passivo/PL são aumentadas por débitos. Vejamos alguns 
exemplos:

Contas Retificadoras do ATIVO Conta(s) Retificada(s)

Depreciação Acumulada Bens de uso (máquinas, equipamentos, veículos, 
etc.)

Amortização Acumulada Bens Intangíveis

Exaustão Acumulada Direitos de Exploração de Recursos Minerais

Perdas Estimadas na Realização de 
Investimentos Investimentos

Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação 
Duvidosa Duplicatas a Receber

Perdas Estimadas em Estoque Estoques de Mercadorias

Contas Retificadoras do PASSIVO Conta Retificada

Encargos Financeiros a Transcorrer Empréstimos Obtidos

Custos a Amortizar Financiamentos

Deságio a Apropriar Debêntures a Resgatar

São exemplos de contas retificadoras do PL: Capital a Realizar, Gastos com Emissão de Ações, 
Ajustes de Avaliação Patrimonial (quando apresentar saldo devedor), Ações em Tesouraria e 
Prejuízos Acumulados. A intenção, nesse momento, é apenas dar notícia sobre a existência de 
contas retificadoras. Não sofra, portanto, com o nome complicado de contas desconhecidas.

Uma primeira etapa foi vencida, sabemos o que é ATIVO, PASSIVO e PL, bem como os 
fundamentos para o registro dos fatos contábeis envolvendo tais grupos. Vamos, na 
sequência, inserir DESPESAS e RECEITAS no nosso estudo! 

1.8 DESPESAS

Despesa é uma ocorrência (geralmente a utilização de um serviço ou consumo de um bem), 
que diminui o PL da entidade. Cabe, de início, diferenciar Despesa de Passivo, confusão por 
vezes feita por quem iniciando na matéria. Para isso, vamos destacar os cinco fatos que não 
alteram o valor do PL (chamados de fatos permutativos):

a) Se ↑ PASSIVO mas, no mesmo valor, ↑ATIVO → não altera o valor do PL

Ex.: Empréstimo bancário obtido (aumenta bancos e empréstimos)
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b) Se ↓ PASSIVO mas, no mesmo valor, ↓ATIVO → não altera o valor do PL

Ex.: Pagamento de um Empréstimo (diminui bancos e empréstimos)

c) Se ↑ ATIVO mas, no mesmo valor, ↓ ATIVO → não altera o valor do PL

Ex.: Compra de mercadorias à vista (diminui caixa, mas aumenta mercadorias)

d) Se ↑ PASSIVO mas, no mesmo valor, ↓PASSIVO → não altera o valor do PL

Ex.: Troca de um dívida de curto prazo por uma de longo prazo

e) Se ↑ PL mas, no mesmo valor, ↓ PL → não altera o valor do PL

Ex.: Aumento de capital com reservas (aumenta capital, mas diminui reservas)

Podemos dizer que todos esses fatos, do ponto de vista da riqueza patrimonial (PL), configuram 
um empate: saímos deles “nem mais ricos, nem mais pobres”. Observe que neles, ocorre “algo 
bom” (↑ATIVO ou ↓PASSIVO) mas, concomitantemente, acontece “algo ruim” (↓ATIVO ou 
↑PASSIVO). No caso das Despesas, entretanto, no final das contas, ocorre “algo ruim” (↓ATIVO 
ou ↑PASSIVO), sem a contrapartida do “algo bom” para configurar o empate, e é por isso que 
quando ocorre uma Despesa, o PL diminui. Vejamos o exemplo de alguém que trabalhou para 
você em determinado mês:

Como você se utilizou desse serviço, no final do mês deverá debitar a Despesa de Salários 
(como regra, a Despesa é sempre debitada). E no crédito? Ora, se o pagamento for efetuado 
dentro do mês, haverá a saída de dinheiro (crédito em caixa); caso o pagamento fique para o 
mês seguinte, surgirá uma obrigação (crédito em salários a pagar). Veja que:

Despesa de Salários paga no mês de sua ocorrência:

D – Salários

C – Caixa → despesa que resulta em diminuição de ATIVO

Despesa de Salários que ficou para ser paga no mês seguinte

D – Salários

C – Salários a Pagar → despesa que resulta em aumento do PASSIVO

Seja qual for a despesa (Salários, Energia, Água e Esgoto, Lanches e Refeições, Fretes e 
Carretos, Propaganda e Publicidade, etc.), ela deverá ser registrada no mês de sua ocorrência, 
independente de pagamento. 

É comum o seguinte raciocínio: “Mas como propaganda pode ser considerada despesa, já 
que ela vai trazer retorno (Receita) para a empresa?”. Ora, toda e qualquer despesa é feita 
objetivando a percepção de uma receita. O raciocínio traçado para a conta “propaganda e 
publicidade” vale para as demais despesas, portanto. Para o empresário conseguir vender 
suas mercadorias, por exemplo, ele deverá pagar salários aos vendedores, bem como utilizar 
telefone, água, energia, etc. Despesa, portanto, não significa desperdício, pelo contrário, é uma 
etapa necessária à obtenção de uma Receita por parte da entidade.

O CPC, no pronunciamento que trata da estrutura conceitual básica, definiu Despesa do 
seguinte modo: 
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“Despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob 
a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que 
resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com 
distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.

Vamos analisar o conceito: 

“São decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil” – A Despesa resulta 
em diminuição na situação líquida da empresa em determinado ano;

 “Sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos que 
resultam em decréscimo do patrimônio líquido” – A Despesa ocasionará redução do Ativo 
(se for paga no mês de sua ocorrência) ou aumento do Passivo (se ficar para ser paga no mês 
seguinte). Entretanto, não custa lembrar, nem todo aumento do Passivo ou diminuição do Ativo 
configura Despesa (é só lembrar dos fatos permutativos);

“E que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos 
patrimoniais” – Nem toda diminuição do PL é ocasionada por fatos envolvendo Despesa. 
Pode acontecer, por exemplo, distribuição de dividendos ou devolução de capital aos sócios, 
hipóteses nas quais o PL da entidade resulta diminuído, conforme lançamentos abaixo:

Distribuição de dividendos:

D – Lucros Acumulados (↓ PL)

C – Dividendos a Pagar (↑ PE)

Devolução de capital:

D – Capital Social (↓ PL)

C – Caixa (↓ A)

Não há motivo para confundirmos despesa com passivo. Pode, inclusive, ocorrer uma despesa e 
não haver qualquer repercussão no passivo, no caso de despesa paga à vista. Somente quando 
uma despesa fica para ser paga no mês seguinte, aí sim, vai originar uma dívida:

DESPESA PASSIVO

Salários Salários a Pagar

Energia Energia a Pagar

Água e Esgoto Água e Esgoto a Pagar

Fretes e Carretos Fretes e Carretos a Pagar

Propaganda e Publicidade Propaganda e Publicidade a Pagar

Impostos Impostos a Recolher

Despesas de Juros (ou Juros Passivos) Juros a Pagar

Despesa de Aluguel (ou Aluguéis Passivos) Aluguéis a Pagar
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Podemos citar, como exemplos clássicos de despesa, os tributos e os juros. Ocorrido o fato 
gerador de um tributo, a empresa fica com a obrigação de recolher ao Estado determinado 
valor, sem que surja um aumento no ativo ou diminuição de outro passivo para configurar o fato 
permutativo. Deste modo, tributos, como um todo, representam diminuições no patrimônio 
líquido de uma entidade: ICMS s/ Vendas, IPI, PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e FGTS são contas de 
despesas. Como os tributos não são pagos na data do seu fato gerador, tais despesas irão gerar 
dívidas perante o governo: ICMS a Recolher, IPI a Recolher, PIS a Recolher, COFINS a Recolher, 
Provisão para IR, Provisão para CSLL, INSS a Recolher e FGTS a Recolher são contas de passivo. 

Em relação aos juros, imagine que alguém, tendo pedido R$ 100 emprestados a um amigo, 
tenha que pagar R$ 110 quando da quitação da dívida (juros de R$ 10). O lançamento ficaria 
assim:

D – Contas a Pagar---------100

D – Despesas de Juros------10

C – Caixa-----------------------110

Para se livrar de uma obrigação de R$ 100, a pessoa precisou desembolsar R$ 110. Desse modo, 
a redução do ativo foi superior à redução do passivo em R$ 10, exatamente o montante da 
despesa. Se não houvesse juros, a saída de caixa seria de apenas R$ 100, e o fato, permutativo.

Lembre que as despesas, ao lado do ativo, representam as aplicações de recursos. Desse modo, 
possuem natureza devedora (débito para aumentar e crédito para diminuir). Quando de sua 
ocorrência, a despesa será sempre debitada, sendo creditada apenas em situações específicas 
(apuração do resultado ou correção de erro). 

Vamos, agora, lançar algumas despesas: 

Fatos envolvendo DESPESAS

12. Registro de salários de R$ 300,00, para pagamento posterior

D – Salários--------------300 → “Despesa adora débito”

C – Salários a Pagar---300

13. Registro de impostos do mês, no valor de 120,00, para recolhimento posterior

Impostos

a Impostos a Recolher---120

Observe que não necessariamente é preciso colocar o valor ao lado da conta debitada. Como as 
origens (créditos) serão sempre idênticas às aplicações (débitos), subtende-se que foi debitado 
e creditado o valor de R$ 120.
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14. Pagamento do aluguel do mês no valor de 28,00

Aluguéis Passivos

a Caixa-----------------------28

Para quem paga juros ou aluguel, há uma despesa. Do outro lado da moeda, entretanto, quem 
recebe juros ou aluguel obtém uma receita. Para diferenciar a receita de aluguel da despesa de 
aluguel, são utilizadas, respectivamente, as expressões aluguéis ativos e aluguéis passivos. A 
palavra “ativos”, no caso, não tem relação com o grupo patrimonial que representa os bens e 
direitos. Do mesmo modo, “passivos” não significa dívidas. Tais palavras devem ser entendidas 
como um modo de diferenciar uma receita de uma despesa; sendo assim, juros ativos são 
“juros bons” e juros passivos, “juros ruins”.

DESPESA RECEITA

Juros Passivos Juros Ativos

Aluguéis Passivos Aluguéis Ativos

Comissões Passivas Comissões Ativas

Desconto Passivo Desconto Ativo

Superveniência Passiva Superveniência Ativa

Insubsistência Passiva Insubsistência Ativa

15. Quitação de duplicatas no valor de R$ 1.100,00, com juros de 10% de seu valor

D – Duplicatas a Pagar---------1.100

D – Juros Passivos-----------------110

C – Caixa----------------------------1210

Esse mesmo fato pode aparecer de outras maneiras:

Duplicatas a Pagar---------1.100

Juros Passivos-----------------110

a Caixa-----------------------1210

ou

Diversos

a Caixa

Duplicatas a Pagar---------1.100

Juros Passivos-----------------110

1.210.
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O termo “diversos” é utilizado para indicar que mais de uma conta está sendo, no caso, debitada 
(veja que não há o “a” na frente). Obviamente, tal palavra não é suficiente para informar quais 
itens do patrimônio foram movimentados, por isso, após a conta creditada, há a necessidade 
de dizer quais exatamente foram as diversas contas debitadas.

16. Recebimento de títulos de R$ 120.000,00, concedendo desconto de 8%

Diversos

a Títulos a Receber

Caixa-------------------------110.400

Descontos Concedidos------9.600

120.000.

1.9 RECEITAS

Receita é uma ocorrência (geralmente venda de mercadoria ou prestação de serviço), que 
aumenta o PL da entidade. Se nos chamados fatos permutativos ocorre “algo bom” (↑ATIVO ou 
↓PASSIVO) e, concomitantemente, “algo ruim” (↓ATIVO ou ↑PASSIVO), no caso das receitas 
ocorre, no final das contas, “algo bom” (↑ATIVO ou ↓PASSIVO), sem a contrapartida do “algo 
ruim”. Veja os dois exemplos abaixo:

Ex 1. José trabalha para alguém em determinado mês.

Como José prestou o serviço, ocorreu o fato gerador da receita, independente do recebimento. 
Assim, no final do mês, na contabilidade do José, a conta Receita de Serviços deve ser creditada 
(como regra, a receita é creditada). No débito, caso ele tenha recebido o pagamento no mês 
da prestação do serviço, aparecerá a conta caixa; caso o recebimento tenha ficado para o mês 
posterior, o débito será em contas a receber (poderia ser também em clientes ou duplicatas a 
receber). 

Veja que:

Receita recebida no mês de sua ocorrência:

D – Caixa

C – Receita de Serviços

Receita que ficou para ser recebida no mês seguinte:

D – Clientes

C – Receita de Serviços

É importante destacar que assim como as despesas, as receitas devem ser registradas no mês 
de sua ocorrência. Não é preciso esperar a repercussão financeira.
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Ex. 2. Venda, no valor de R$ 3.000, de mercadoria anteriormente adquirida por R$ 2.400.

Primeiro registramos a Receita decorrente da venda:

D – Caixa ou Clientes------3.000

C – Receita de Vendas-----3.000 

Ato contínuo, damos baixa na mercadoria que, por ter sido vendida, não faz mais parte do 
nosso patrimônio:

D – Custo das Mercadorias Vendidas---2.400

C – Mercadorias-------------------------------2.400

Observe que, no final das contas, o PL aumentou no montante de 600, exatamente o valor do 
lucro (lucro = venda – custo). O CMV diminui o PL causando no patrimônio o efeito de uma 
despesa. 

Vejamos como o CPC define Receitas: 

“São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma da 
entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em 
aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição 
dos detentores dos instrumentos patrimoniais.”

 Vamos analisar o conceito:

“São aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil” – A receita aumenta a 
riqueza própria da entidade em determinado ano;

 “Sob a forma da entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que 
resultam em aumentos do patrimônio líquido” – A receita acarreta, quase sempre, aumento do 
ativo (em bens, se for recebida no ato, ou em direitos, caso fique para recebimento posterior). 
Entretanto, a receita pode ocorrer também ocasionando diminuição de um passivo (prescrição 
de uma dívida, por exemplo). Como já sabemos, porém, nem todo aumento do ativo ou 
diminuição do passivo configura receita;

“E que não sejam provenientes de aporte dos proprietários da entidade” – Nem todo aumento 
do PL é ocasionado por uma receita. Quando, por exemplo, há aumento de capital em uma 
empresa, o PL é aumentado e nem por isso ocorre uma Receita.

As receitas, assim como o passivo e o PL, representam as origens de recursos. Desse modo, 
possuem natureza credora (crédito para aumentar e débito para diminuir). Como regra, a 
receita será creditada, sendo debitada apenas em situações específicas (apuração do resultado 
e correção de erro). 
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Fatos envolvendo RECEITAS

17. Venda, à vista, de mercadorias por R$ 50.000,00, com lucro de 30% sobre as 
vendas

Pela venda da mercadoria

Caixa

a Vendas de Mercadorias-----50.000 

Pela baixa do estoque

CMV → quanto custou a mercadoria que está sendo vendida

a Mercadorias------35.000

18. Prescrição de uma dívida no valor de R$ 500

Contas a Pagar-------------500

a Insubsistência Ativa---- 500

19. Registro de serviço realizado para recebimento a prazo, no valor de 52,00

D – Duplicatas a Receber------52

C – Serviços Prestados--------52

20. Prestação de serviços por R$ 400,00, recebendo, no ato, apenas 40%

D – Caixa--------------------------160

D – Clientes-----------------------240

C – Receita de Serviços--------400

21. Pagamento de duplicatas de R$ 70.000,00, obtendo desconto de 12%

D – Duplicatas a Pagar---------70.000

C – Desconto Obtido--------------8.400

C – Caixa---------------------------61.600

Esse mesmo fato pode aparecer de outras maneiras:

Duplicatas a Pagar---------70.000
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a Desconto Obtido-----------8.400

a Caixa------------------------61.600

ou

Duplicatas a Pagar

a Diversos

a Desconto Obtido-----------8.400

a Caixa------------------------61.600 

70.000

O termo “diversos” é utilizado para indicar que mais de uma conta está sendo creditada. Como 
há a necessidade de dizer quais exatamente foram os diversos itens creditados, abaixo da 
palavra “diversos” são colocadas todas as contas creditadas, com seus respectivos valores. Ao 
final, do lado do valor da última conta creditada, consta a soma dos créditos, que será, por 
conta do método das partidas dobradas, igual a dos débitos.

22. Recebimento de duplicatas de 2.000, com juros de R$ 400,00

Caixa

a Diversos

a Duplicatas a Receber-----------2.000

a Juros Ativos--------------------------400

2.400

Despesas e Receitas Antecipadas

Cuidado com o seguinte: o fato da palavra despesa aparecer no título de uma conta não significa 
que ela seja efetivamente uma despesa. É o caso, por exemplo, das despesas antecipadas, as 
quais representam um ativo. Veja bem, se uma despesa é paga antes de ocorrido o seu fato 
gerador, estamos adiantando um valor que só seria devido lá na frente, por isso, ficamos com 
um direito. 

Imagine que no dia primeiro de janeiro, uma empresa adiantou 3 meses de salário a um 
empregado que ganha 100 por mês. A despesa, do ponto de vista da empresa, só ocorrerá 
quando ela efetivamente receber a prestação do serviço por parte do empregado, por isso, a 
despesa deverá ser registrada apenas no final de cada mês. No momento do adiantamento, a 
empresa fica com um direito perante seu funcionário e por isso deve registrar em seu ativo (e 
não em despesa):

Em 1º-1-X1:

D – Salários a Vencer

C – Caixa-------------------------300
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No final de janeiro, a empresa enfim deverá reconhecer (apropriar) a despesa de salários, 
diminuindo o direito perante seu funcionário, afinal, ela já usufruiu de um mês do trabalho 
dele. 

Em 31-1-X1:

Salários

a Salários a Vencer-------100

Com esse lançamento, a despesa de salários está sendo registrada dentro do mês de sua 
ocorrência, como deve ser. Essa apropriação deverá ser registrada também no final de fevereiro 
e de março, de modo que cada despesa fique dentro do seu mês de ocorrência, e o direito 
resulte zerado, pois não mais existirá direito da empresa junto ao empregado, já que este, 
cumprindo sua parte, trabalhou os três meses. 

Perceba que o pagamento de qualquer despesa de forma antecipada vai gerar um direito. Por 
isso, contas como despesas antecipadas, despesa paga antecipadamente ou despesas a vencer 
são classificadas no Ativo.

DESPESA ATIVO PASSIVO

Despesa Despesa Antecipada ou 
Despesa a Vencer Despesa a Pagar

Salários Salários a Vencer Salários a Pagar

Seguros Seguros a Vencer Seguros a Pagar

Aluguéis Passivos Aluguéis Passivos a Vencer Aluguéis Passivos a Pagar

Juros Passivos Juros Passivos a Vencer Juros Passivos a Pagar

Por outro lado, o empregado, ao receber o valor de R$ 300 no começo de janeiro não tem, ainda, 
uma receita, já que ele não prestou o serviço. No dia primeiro, então, ele deverá reconhecer 
uma receita antecipada, a qual representa a obrigação de trabalhar ou, em última instância, 
devolver o dinheiro. Somente no final de cada mês, com a efetiva prestação do serviço, o fato 
gerador da receita terá ocorrido devendo, então, ser reconhecida no resultado.

Em 1º-1-X1:

D – Caixa

C – Receita Antecipada--------300

No final de janeiro, o empregado deverá reconhecer a receita, diminuindo sua obrigação 
perante a empresa, afinal, ele já trabalhou um mês. 

Em 31-1-X1:

Receita Antecipada

a Receita de Serviços-------100
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Com esse lançamento, a receita está sendo registrada dentro do mês de sua ocorrência, 
atendendo aos princípios de contabilidade. Esse mesmo registro também deverá ser feito no 
final de fevereiro e de março, zerando a obrigação.

Veja que o recebimento de qualquer receita de forma antecipada vai gerar uma obrigação e, 
por isso, receita antecipada é conta do passivo.

RECEITA PASSIVO ATIVO

Receita Receita Antecipada ou Receita 
a Vencer Receita a Receber

Juros Ativos Juros Ativos a Vencer Juros Ativos a Receber

Aluguéis Ativos Aluguéis Ativos a Vencer Aluguéis Ativos a Receber

Fatos envolvendo RECEITAS ANTECIPADAS E DESPESAS ANTECIPADAS

23. Pagamento antecipado de uma despesa de R$ 100,00

D – Despesa Antecipada--------100 → conta do ATIVO

C – Caixa----------------------------100

24. Apropriação de uma despesa paga antecipadamente no valor de R$ 100,00

D – Despesa -------------------------100 → registra a despesa

C – Despesa Antecipada----------100 → e diminui o direito

25. Recebimento antecipado de uma Receita de R$ 100,00

D – Caixa--------------------------------100 

C – Receita Antecipada--------------100 → conta do PASSIVO

26. Reconhecimento de uma Receita recebida antecipadamente no valor de R$ 
100,00

D – Receita Antecipada--------------100 → diminui a obrigação

C – Receita------------------------------100 → e registra a receita

Da análise dos 26 fatos lançados até aqui, percebemos que não necessariamente o registro 
deve conter apenas um débito e um crédito. É aí onde entra a historinha das fórmulas de 
lançamentos. 
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Fórmulas de Lançamentos

Dizem respeito à quantidade de débitos e créditos existentes em um registro. São 4 as fórmulas 
de lançamento:

a) 1ª Fórmula: uma conta debitada e uma conta creditada;
b) 2ª Fórmula: uma conta debitada e mais de uma conta creditada;
c) 3ª Fórmula: mais de uma conta debitada e uma conta creditada;
d) 4ª Fórmula: mais de uma conta sendo debitada e mais de uma conta sendo creditada.

1.10 O CAMINHO PERCORRIDO ENTRE OS FATOS CONTÁBEIS E AS 
DEMONSTRAÇÕES

Já sabemos que no final do exercício social, a empresa deve elaborar as Demonstrações 
Contábeis. Vejamos o caso do Balanço Patrimonial, onde aparecerão todos os itens que 
compõem o patrimônio da entidade em determinada data. No Balanço de 31.12.X1, por 
exemplo, serão mostrados os saldos das contas do ativo, passivo e PL nessa data. Como fazer 
para, após um ano de escrituração, que pode envolver milhares de lançamentos, sabermos o 
valor exato de cada item que fará parte da Demonstração?

Diário x Razão 

Até aqui, o que vimos sobre lançamentos – o debitar e o creditar – corresponde ao chamado 
Livro Diário. Nele, há o registro, em ordem cronológica, de todos os fatos contábeis ocorridos 
no exercício social. Quando, então, neste curso, debitamos uma conta e creditamos outra, com 
os respectivos valores, estamos simplesmente lançando no Diário.

Lançamento da compra de mercadorias à vista: 

Mercadorias-------- 100 

a Caixa-------------- 100

Imagine que a conta caixa de uma empresa tenha uma movimentação enorme. Chegado o final 
do ano, se a empresa tivesse que ir, em meio a milhares de lançamentos, sair somando cada 
entrada no caixa (débitos) e cada saída (créditos) para, assim, apurar o saldo, demandaria muito 
trabalho. Imagine isso em relação a todas as contas do patrimônio de uma multinacional? É por 
isso que, na medida em que um fato é registrado no Diário, ele também é registrado no Livro 
Razão. Neste, o saldo de cada conta é acompanhado a cada momento, pois o registro é feito de 
forma sistematizada, separando cada item que faz parte do patrimônio. O lançamento acima 
seria registrado do seguinte modo no Razão:

 O Razonete (ou “Conta em T”) é uma representação gráfica de conta bastante simples, 
funcionando como se fosse o Livro Razão. Toda conta movimentada terá seu próprio Razonete. 
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Por convenção, do lado esquerdo ficam os débitos e do lado direito, os créditos. Observe que, 
assim como no Diário, a conta mercadorias foi debitada no valor de 100, e a conta caixa foi 
creditada.

Com a utilização do Razonete, no final do período é só a empresa somar as colunas débitos e 
créditos. Caso haja mais débitos do que créditos, diz-se que a conta ficou com saldo devedor. 
Isso é o que vai acontecer com as contas normais de ativo e despesas e com as retificadoras do 
Passivo/PL. Por seu turno, se os créditos superarem os débitos, o saldo será credor (passivo, PL, 
receitas e retificadoras do ativo). 

De posse de todos os saldos, a Contabilidade prepara o Balancete de Verificação, que consiste 
em uma relação ordenada dos saldos das contas do Razão. Haverá uma coluna para os saldos 
devedores e outra para os credores, as quais, por conta do método das partidas dobradas, 
devem apresentar valores iguais.

A partir do balancete inicial, a empresa efetua os lançamentos de ajustes, apura o resultado do 
exercício, faz a destinação deste resultado e elabora um novo Balancete de Verificação, agora 
completamente ajustado, a partir do qual a entidade prepara seus demonstrativos. 

1.11  APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Apuração do resultado é o processo através do qual é feito o confronto entre as receitas e as 
despesas de determinado período. O resultado, ou rédito, será um lucro se as receitas forem 
maiores que as despesas; caso contrário, haverá prejuízo. Por estarem diretamente relacionadas 
à apuração do desempenho econômico de uma entidade, receitas e despesas são conhecidas 
como contas de resultado. 

O resultado sempre é apurado em relação a um período específico, por isso, na apuração do 
lucro ou prejuízo do ano “X“, interessam apenas as receitas e as despesas ocorridas no dito ano 
“X”. Em nenhuma hipótese, receitas e despesas de um período se comunicam com as ocorridas 
em outro exercício social (anterior ou posterior). Este é o motivo pelo qual, no final do exercício 
social, todas as contas de resultado são zeradas:

as receitas são debitadas e as despesas são creditadas, em contrapartida a uma conta transitória 
chamada Apuração do Resultado do Exercício. Vamos acompanhar a movimentação ocorrida 
na empresa MAVIFOR S/A no ano X1:

Fato I – Capital subscrito e imediatamente integralizado no valor de R$ 350, sendo R$ 100 em 
dinheiro e R$ 250 em mercadorias.

Registro no Diário

D – Caixa------------100
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D – Mercadorias---250

C – Capital---------- 350

Classificação: fato contábil modificativo aumentativo de 3ª fórmula.

Razonetes

Balanço Patrimonial levantado após a ocorrência do fato I

Ativo Passivo Exigível

Caixa 100 --- ---

Mercadorias 250 PL

Capital Social 350

Ativo Total 350 Passivo Total 350

O lado esquerdo do balanço (aplicações) sempre vai bater com o lado direito (origens).

Fato II – Empresa pega um empréstimo bancário no valor de R$ 600.

Como se trata de um fato permutativo, o valor do patrimônio líquido não vai ser alterado.

D – Bancos c/ Movimento-----600

C – Empréstimos Obtidos-----600

Duas novas contas foram movimentadas, por isso, serão abertos dois novos Razonetes:

Ativo Passivo Exigível

Caixa 100 Empréstimos 600

Bancos 600 PL

Mercadorias 250 Capital Social 350

Ativo Total 950 Passivo Total 950
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Fato III – Empresa paga metade do empréstimo bancário. Na operação há incidência de juros 
no montante de R$ 40.

Registro no Diário

D – Empréstimos---300

D – Juros Passivos--40

C – Bancos---------- 340

Classificação: fato contábil misto diminutivo de 3ª fórmula.

Razonetes

A despesa de juros, por ser conta de resultado, vai aparecer na demonstração conhecida como 
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, e não no Balanço Patrimonial. Mas como, afinal, 
a despesa vai diminuir o PL, se ela não faz parte do Balanço? Após a apuração do resultado, 
ocasião na qual as receitas e as despesas são zeradas, o lucro ou prejuízo apurado, conforme 
o caso, é transferido para uma conta do patrimônio líquido denominada Lucros ou Prejuízos 
Acumulados. Dessa forma, se for um lucro, o PL será aumentado; caso haja prejuízo, será 
diminuído. Como a receita contribui para a ocorrência do lucro, o qual irá, após a transferência 
do resultado, aumentar o capital próprio, diz-se que ela aumenta o PL. A despesa, por sua vez, 
como aumenta o prejuízo (ou reduz o lucro) vai diminuir o PL.

Caso o exercício social fosse encerrado após esse terceiro fato, o resultado apurado pela 
empresa seria um prejuízo de R$ 40, pois a única conta de resultado existente seria a despesa 
de juros. O Balanço ficaria assim:

Ativo Passivo Exigível

Caixa 100 Empréstimos PL 300

Bancos 260 Capital Social 350

Mercadorias 250 Prejuízos Acumulados11 (40)

Ativo Total 610 Passivo Total 610

Na prática, porém, a apuração do resultado e sua transferência para o Balanço ocorre somente 
após o término do período, o que no nosso caso equivale ao 4º e último fato adiante narrado.

Fato IV – Empresa vende todo o seu estoque de mercadorias, metade à vista e metade a 
prazo, pelo valor total de R$ 400.
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Registro no Diário

a) Venda
D – Caixa-------------200

D – Clientes----------200

C – Vendas---------- 400

b) Baixa da mercadoria

D – CMV----------------250 => equivale a uma despesa

C – Mercadorias----- 250

Razonetes

Registrados todos os fatos ocorridos, a empresa, antes de elaborar o Balanço, deve apurar 
o resultado, zerando as contas de receitas e despesas. Como zerar uma conta de despesa? 
Creditando, obviamente. A contrapartida vai para uma conta que surge para fazer o confronto 
entre receitas e despesas denominada ARE – Apuração do Resultado do Exercício. No nosso 
exemplo, houve duas despesas. Vamos zerá-las:

D – Apuração do Resultado do Exercício------290

C – Juros Passivos------------------------------------40

C – CMV------------------------------------------------250

Os Razonetes ficam assim:

As duas contas de despesas já estão zeradas. Falta agora zerar as receitas (no caso, apenas a 
conta vendas):

D – Vendas---------------------------------------------400

C – Apuração do Resultado do Exercício-------400
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Após o encerramento das receitas e despesas a conta ARE ficou um saldo final de R$ 110, 
credor. Isso significa que as receitas superaram as despesas nesse montante (lucro). 

Caso o saldo da conta ARE tivesse ficado devedor, a indicação seria de um prejuízo no período. 
Acontece, entretanto, que a conta ARE é transitória, ou seja, ela é aberta apenas para receber as 
contrapartidas dos encerramentos das contas de resultado. Assim, diante de sua efemeridade, 
ela precisa ser encerrada logo após a apuração do rédito. A contrapartida será a conta Lucros 
Acumulados, em caso de resultado positivo, ou Prejuízos Acumulados, na ocorrência de 
prejuízo. Em suma: assim como receitas e despesas, a própria conta ARE precisa ser encerrada 
no final do exercício social:

Se a conta ARE estiver com saldo credor (lucro):

D – ARE

C – Lucros Acumulados → aumentando o PL

Se a conta ARE estiver com saldo devedor (prejuízo):

D- Prejuízos Acumulados → diminuindo o PL

C – ARE

Voltando ao nosso exemplo, a conta ARE, que ficou com saldo credor de R$ 110, deve ser 
encerrada da seguinte forma:

D – ARE------------------------110

C – Lucros Acumulados----110

É assim que receitas e despesas se comunicam com a riqueza patrimonial de alguém, através 
da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

Nesse momento, se formos analisar os razonetes, veremos que todas as contas de resultado, 
incluindo ARE, estão zeradas. As contas patrimoniais, porém, continuam cada uma com seu 
saldo, com exceção dos itens que efetivamente saíram do patrimônio (bem vendido, direito 
recebido e obrigação paga). São esses saldos constantes no final do período que farão parte do 
Balanço Patrimonial.
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Acontece que o Balanço também tem sua conta de curta duração: Lucros Acumulados. A partir 
da lei nº 11.638/07 os balanços das sociedades por ações não podem mais ter saldo em Lucros 
Acumulados, de modo que, assim que chega ao PL, o lucro deve ser integralmente distribuído, 
na forma de dividendos, constituição de reservas de lucros ou aumento de capital. Vamos, 
então, distribuir nosso lucro:

D – Lucros Acumulados------ 110

C- Dividendos a Pagar---------55

C – Reservas de Lucros--------55

O Balanço Patrimonial do final do período ficara assim:

ATIVO PASSIVO

Caixa 300 Empréstimos 300

Bancos 260 Dividendos a Pagar 55

Clientes 200 PL

Capital Social 350

Reservas de Lucros 55

Ativo Total 760 Passivo Total 760

 • Essa breve explicação não dispensa o estudo de um livro voltado para concursos.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1500

LEI nº 6.404/76 – Atualizada

CAPÍTULO XV
Exercício Social e Demonstrações 

Financeiras

SEÇÃO I
Exercício Social

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 
(um) ano e a data do término será fixada no 
estatuto.

Parágrafo único. Na constituição da 
companhia e nos casos de alteração 
estatutária o exercício social poderá ter 
duração diversa.

SEÇÃO II
Demonstrações Financeiras

Disposições Gerais

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a 
diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, que deverão 
exprimir com clareza a situação do patrimônio 
da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício:

I – balanço patrimonial;

II – demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados;

III – demonstração do resultado do exercí-
cio; e

IV – demonstração dos fluxos de caixa; e 
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

V – se companhia aberta, demonstração 
do valor adicionado. (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

§ 1º As demonstrações de cada exercício 
serão publicadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do 
exercício anterior.

§ 2º Nas demonstrações, as contas seme-
lhantes poderão ser agrupadas; os peque-
nos saldos poderão ser agregados, desde 
que indicada a sua natureza e não ultrapas-
sem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo 
grupo de contas; mas é vedada a utilização 
de designações genéricas, como "diversas 
contas" ou "contas-correntes".

§ 3º As demonstrações financeiras regis-
trarão a destinação dos lucros segundo a 
proposta dos órgãos da administração, no 
pressuposto de sua aprovação pela assem-
bleia-geral.

§ 4º As demonstrações serão complementa-
das por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis ne-
cessários para esclarecimento da situação 
patrimonial e dos resultados do exercício.

§ 5º As notas explicativas devem: (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

I – apresentar informações sobre a base de 
preparação das demonstrações financeiras 
e das práticas contábeis específicas 
selecionadas e aplicadas para negócios e 
eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

II – divulgar as informações exigidas pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil que 
não estejam apresentadas em nenhuma 
outra parte das demonstrações financeiras; 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

III – fornecer informações adicionais não 
indicadas nas próprias demonstrações 
financeiras e consideradas necessárias para 
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uma apresentação adequada; e (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

IV – indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009)

a) os principais critérios de avaliação dos 
elementos patrimoniais, especialmente 
estoques, dos cálculos de depreciação, 
amortização e exaustão, de constituição 
de provisões para encargos ou riscos, e dos 
ajustes para atender a perdas prováveis na 
realização de elementos do ativo; (Incluído 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

b) os investimentos em outras sociedades, 
quando relevantes (art. 247, parágrafo 
único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009)

c) o aumento de valor de elementos do 
ativo resultante de novas avaliações (art. 
182, § º ); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009)

d) os ônus reais constituídos sobre 
elementos do ativo, as garantias prestadas 
a terceiros e outras responsabilidades 
eventuais ou contingentes; (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

e) a taxa de juros, as datas de vencimento 
e as garantias das obrigações a longo prazo; 
(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

f) o número, espécies e classes das ações do 
capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009)

g) as opções de compra de ações outorgadas 
e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 
186, § º); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 
2009)

i) os eventos subsequentes à data de 
encerramento do exercício que tenham, ou 
possam vir a ter, efeito relevante sobre a 
situação financeira e os resultados futuros 

da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, 
de 2009)

§ 6º A companhia fechada com patrimônio 
líquido, na data do balanço, inferior a R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais) não 
será obrigada à elaboração e publicação da 
demonstração dos fluxos de caixa. (Redação 
dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

§ 7º A Comissão de Valores Mobiliários 
poderá, a seu critério, disciplinar de forma 
diversa o registro de que trata o § 3º deste 
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será 
mantida em registros permanentes, com 
obediência aos preceitos da legislação comercial 
e desta Lei e aos princípios de contabilidade 
geralmente aceitos, devendo observar métodos 
ou critérios contábeis uniformes no tempo e 
registrar as mutações patrimoniais segundo o 
regime de competência.

§ 1º As demonstrações financeiras do 
exercício em que houver modificação de 
métodos ou critérios contábeis, de efeitos 
relevantes, deverão indicá-la em nota e 
ressaltar esses efeitos.

§ 2º A companhia observará exclusivamente 
em livros ou registros auxiliares, sem 
qualquer modificação da escrituração 
mercantil e das demonstrações reguladas 
nesta Lei, as disposições da lei tributária, 
ou de legislação especial sobre a atividade 
que constitui seu objeto, que prescrevam, 
conduzam ou incentivem a utilização de 
métodos ou critérios contábeis diferentes 
ou determinem registros, lançamentos 
ou ajustes ou a elaboração de outras 
demonstrações financeiras. (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

II – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)
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§ 3º As demonstrações financeiras das 
companhias abertas observarão, ainda, as 
normas expedidas pela Comissão de Valores 
Mobiliários e serão obrigatoriamente 
submetidas a auditoria por auditores 
independentes nela registrados. (Redação 
dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 4º As demonstrações financeiras serão 
assinadas pelos administradores e por 
contabilistas legalmente habilitados.

§ 5º As normas expedidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários a que se refere o § 
º deste artigo deverão ser elaboradas em 
consonância com os padrões internacionais 
de contabilidade adotados nos principais 
mercados de valores mobiliários. (Incluído 
pela Lei nº 11.638,de 2007)

§ 6º As companhias fechadas poderão 
optar por observar as normas sobre 
demonstrações financeiras expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários para as 
companhias abertas. (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

SEÇÃO III
BALANÇO PATRIMONIAL

Grupo de Contas

Art. 178. No balanço, as contas serão 
classificadas segundo os elementos do 
patrimônio que registrem, e agrupadas de 
modo a facilitar o conhecimento e a análise da 
situação financeira da companhia.

§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em 
ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, nos seguintes 
grupos:

I – ativo circulante; e (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

II – ativo não circulante, composto por ativo 
realizável a longo prazo, investimentos, 
imobilizado e intangível. (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

§ 2º No passivo, as contas serão classificadas 
nos seguintes grupos:

I – passivo circulante; (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

II – passivo não circulante; e (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

III – patrimônio líquido, dividido em capital 
social, reservas de capital, ajustes de avalia-
ção patrimonial, reservas de lucros, ações 
em tesouraria e prejuízos acumulados. (In-
cluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 3º Os saldos devedores e credores que a 
companhia não tiver direito de compensar 
serão classificados separadamente.

Ativo

Art. 179. As contas serão classificadas do 
seguinte modo:

I – no ativo circulante: as disponibilidades, 
os direitos realizáveis no curso do exercício 
social subsequente e as aplicações de 
recursos em despesas do exercício seguinte;

II – no ativo realizável a longo prazo: os 
direitos realizáveis após o término do 
exercício seguinte, assim como os derivados 
de vendas, adiantamentos ou empréstimos 
a sociedades coligadas ou controladas 
(artigo 243), diretores, acionistas ou 
participantes no lucro da companhia, 
que não constituírem negócios usuais na 
exploração do objeto da companhia;

III – em investimentos: as participações 
permanentes em outras sociedades e 
os direitos de qualquer natureza, não 
classificáveis no ativo circulante, e que não 
se destinem à manutenção da atividade da 
companhia ou da empresa;

IV – no ativo imobilizado: os direitos 
que tenham por objeto bens corpóreos 
destinados à manutenção das atividades da 
companhia ou da empresa ou exercidos com 
essa finalidade, inclusive os decorrentes de 
operações que transfiram à companhia os 



Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

www.acasadoconcurseiro.com.br 1503

benefícios, riscos e controle desses bens; 
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

VI – no intangível: os direitos que tenham 
por objeto bens incorpóreos destinados à 
manutenção da companhia ou exercidos 
com essa finalidade, inclusive o fundo de 
comércio adquirido. (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

Parágrafo único. Na companhia em que o 
ciclo operacional da empresa tiver duração 
maior que o exercício social, a classificação 
no circulante ou longo prazo terá por base o 
prazo desse ciclo.

Passivo Exigível

Art. 180. As obrigações da companhia, inclusive 
financiamentos para aquisição de direitos do 
ativo não circulante, serão classificadas no 
passivo circulante, quando se vencerem no 
exercício seguinte, e no passivo não circulante, 
se tiverem vencimento em prazo maior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 
179 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.941, 
de 2009)

Resultados de Exercícios Futuros (Revogado 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

Patrimônio Líquido

Art. 182. A conta do capital social discriminará 
o montante subscrito e, por dedução, a parcela 
ainda não realizada.

§ 1º Serão classificadas como reservas de 
capital as contas que registrarem:

a) a contribuição do subscritor de ações 
que ultrapassar o valor nominal e a parte 
do preço de emissão das ações sem valor 
nominal que ultrapassar a importância 
destinada à formação do capital social, 
inclusive nos casos de conversão em ações 
de debêntures ou partes beneficiárias;

b) o produto da alienação de partes 
beneficiárias e bônus de subscrição;

c) (revogada); (Redação dada pela Lei nº 
11.638,de 2007) (Revogado pela Lei nº 
11.638,de 2007)

d) (revogada). (Redação dada pela Lei nº 
11.638,de 2007) (Revogado pela Lei nº 
11.638,de 2007)

§ 2° Será ainda registrado como reserva de 
capital o resultado da correção monetária 
do capital realizado, enquanto não-
capitalizado.

§ 3º Serão classificadas como ajustes de 
avaliação patrimonial, enquanto não com-
putadas no resultado do exercício em obe-
diência ao regime de competência, as con-
trapartidas de aumentos ou diminuições de 
valor atribuídos a elementos do ativo e do 
passivo, em decorrência da sua avaliação a 
valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, 
em normas expedidas pela Comissão de Va-
lores Mobiliários, com base na competência 
conferida pelo § º do art. 177 desta Lei. (Re-
dação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 4º Serão classificados como reservas 
de lucros as contas constituídas pela 
apropriação de lucros da companhia.

§ 5º As ações em tesouraria deverão ser 
destacadas no balanço como dedução da 
conta do patrimônio líquido que registrar 
a origem dos recursos aplicados na sua 
aquisição.

Critérios de Avaliação do Ativo

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo 
serão avaliados segundo os seguintes critérios:

I – as aplicações em instrumentos finan-
ceiros, inclusive derivativos, e em direitos 
e títulos de créditos, classificados no ativo 
circulante ou no realizável a longo prazo: 
(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

a) pelo seu valor justo, quando se tratar 
de aplicações destinadas à negociação ou 
disponíveis para venda; e (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009)
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b) pelo valor de custo de aquisição ou 
valor de emissão, atualizado conforme 
disposições legais ou contratuais, ajustado 
ao valor provável de realização, quando este 
for inferior, no caso das demais aplicações 
e os direitos e títulos de crédito; (Incluída 
pela Lei nº 11.638,de 2007)

II – os direitos que tiverem por objeto mer-
cadorias e produtos do comércio da compa-
nhia, assim como matérias-primas, produ-
tos em fabricação e bens em almoxarifado, 
pelo custo de aquisição ou produção, dedu-
zido de provisão para ajustá-lo ao valor de 
mercado, quando este for inferior;

III – os investimentos em participação no 
capital social de outras sociedades, ressal-
vado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo 
custo de aquisição, deduzido de provisão 
para perdas prováveis na realização do seu 
valor, quando essa perda estiver comprova-
da como permanente, e que não será modi-
ficado em razão do recebimento, sem custo 
para a companhia, de ações ou quotas bo-
nificadas;

IV – os demais investimentos, pelo custo 
de aquisição, deduzido de provisão para 
atender às perdas prováveis na realização 
do seu valor, ou para redução do custo de 
aquisição ao valor de mercado, quando este 
for inferior;

V – os direitos classificados no imobilizado, 
pelo custo de aquisição, deduzido do 
saldo da respectiva conta de depreciação, 
amortização ou exaustão;

VI – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

VII – os direitos classificados no intangível, 
pelo custo incorrido na aquisição 
deduzido do saldo da respectiva conta de 
amortização; (Incluído pela Lei nº 11.638,de 
2007)

VIII – os elementos do ativo decorrentes de 
operações de longo prazo serão ajustados a 
valor presente, sendo os demais ajustados 

quando houver efeito relevante. (Incluído 
pela Lei nº 11.638,de 2007)

§ 1º Para efeitos do disposto neste artigo, 
considera-se valor justo: (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) das matérias-primas e dos bens em 
almoxarifado, o preço pelo qual possam ser 
repostos, mediante compra no mercado;

b) dos bens ou direitos destinados à venda, 
o preço líquido de realização mediante 
venda no mercado, deduzidos os impostos e 
demais despesas necessárias para a venda, 
e a margem de lucro;

c) dos investimentos, o valor líquido pelo 
qual possam ser alienados a terceiros.

d) dos instrumentos financeiros, o valor 
que pode se obter em um mercado ativo, 
decorrente de transação não compulsória 
realizada entre partes independentes; e, 
na ausência de um mercado ativo para 
um determinado instrumento financeiro: 
(Incluída pela Lei nº 11.638,de 2007)

1) o valor que se pode obter em um 
mercado ativo com a negociação de outro 
instrumento financeiro de natureza, prazo 
e risco similares; (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

2) o valor presente líquido dos fluxos de 
caixa futuros para instrumentos financeiros 
de natureza, prazo e risco similares; ou 
(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

3) o valor obtido por meio de modelos 
matemático-estatísticos de precificação de 
instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei 
nº 11.638,de 2007)

§ 2º A diminuição do valor dos elementos 
dos ativos imobilizado e intangível será 
registrada periodicamente nas contas de: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) depreciação, quando corresponder à 
perda do valor dos direitos que têm por 
objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou 
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perda de utilidade por uso, ação da natureza 
ou obsolescência;

b) amortização, quando corresponder 
à perda do valor do capital aplicado na 
aquisição de direitos da propriedade 
industrial ou comercial e quaisquer 
outros com existência ou exercício de 
duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou 
contratualmente limitado;

c) exaustão, quando corresponder à perda 
do valor, decorrente da sua exploração, de 
direitos cujo objeto sejam recursos minerais 
ou florestais, ou bens aplicados nessa 
exploração.

§ 3º A companhia deverá efetuar, periodi-
camente, análise sobre a recuperação dos 
valores registrados no imobilizado e no in-
tangível, a fim de que sejam: (Redação dada 
pela Lei nº 11.941, de 2009)

I – registradas as perdas de valor do capital 
aplicado quando houver decisão de inter-
romper os empreendimentos ou atividades 
a que se destinavam ou quando comprova-
do que não poderão produzir resultados su-
ficientes para recuperação desse valor; ou 
(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

II – revisados e ajustados os critérios utiliza-
dos para determinação da vida útil econô-
mica estimada e para cálculo da deprecia-
ção, exaustão e amortização. (Incluído pela 
Lei nº 11.638,de 2007)

§ 4º Os estoques de mercadorias fungíveis 
destinadas à venda poderão ser avaliados 
pelo valor de mercado, quando esse for 
o costume mercantil aceito pela técnica 
contábil.

Critérios de Avaliação do Passivo

Art. 184. No balanço, os elementos do passivo 
serão avaliados de acordo com os seguintes 
critérios: 

I – as obrigações, encargos e riscos, conhe-
cidos ou calculáveis, inclusive Imposto so-
bre a Renda a pagar com base no resultado 
do exercício, serão computados pelo valor 
atualizado até a data do balanço;

II – as obrigações em moeda estrangeira, 
com cláusula de paridade cambial, serão 
convertidas em moeda nacional à taxa de 
câmbio em vigor na data do balanço;

III – as obrigações, os encargos e os riscos 
classificados no passivo não circulante 
serão ajustados ao seu valor presente, 
sendo os demais ajustados quando houver 
efeito relevante. (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

Critérios de Avaliação em Operações 
Societárias 

(Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Art. 184-A. A Comissão de Valores Mobiliários 
estabelecerá, com base na competência 
conferida pelo § 3º do art. 177 desta Lei, 
normas especiais de avaliação e contabilização 
aplicáveis à aquisição de controle, participações 
societárias ou negócios. (Incluído pela Lei nº 
11.941, de 2009)

Correção Monetária

(Revogado pela Lei nº 7.730, de 1989)

SEÇÃO IV
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU 

PREJUÍZOS ACUMULADOS

Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados discriminará:

I – o saldo do início do período, os ajustes 
de exercícios anteriores e a correção 
monetária do saldo inicial;

II – as reversões de reservas e o lucro líquido 
do exercício;
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III – as transferências para reservas, os divi-
dendos, a parcela dos lucros incorporada ao 
capital e o saldo ao fim do período.

§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores 
serão considerados apenas os decorrentes 
de efeitos da mudança de critério contábil, 
ou da retificação de erro imputável a 
determinado exercício anterior, e que não 
possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos 
acumulados deverá indicar o montante 
do dividendo por ação do capital social 
e poderá ser incluída na demonstração 
das mutações do patrimônio líquido, se 
elaborada e publicada pela companhia.

SEÇÃO V

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO 
EXERCÍCIO

Art. 187. A demonstração do resultado do 
exercício discriminará:

I – a receita bruta das vendas e serviços, as 
deduções das vendas, os abatimentos e os 
impostos;

II – a receita líquida das vendas e serviços, o 
custo das mercadorias e serviços vendidos e 
o lucro bruto;

III – as despesas com as vendas, as despesas 
financeiras, deduzidas das receitas, as 
despesas gerais e administrativas, e outras 
despesas operacionais;

IV – o lucro ou prejuízo operacional, as 
outras receitas e as outras despesas; 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

V – o resultado do exercício antes do Impos-
to sobre a Renda e a provisão para o impos-
to;

VI – as participações de debêntures, em-
pregados, administradores e partes bene-
ficiárias, mesmo na forma de instrumentos 
financeiros, e de instituições ou fundos de 
assistência ou previdência de empregados, 

que não se caracterizem como despesa; 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

VII – o lucro ou prejuízo líquido do exercício 
e o seu montante por ação do capital social.

§ 1º Na determinação do resultado do 
exercício serão computados:

a) as receitas e os rendimentos ganhos 
no período, independentemente da sua 
realização em moeda; e

b) os custos, despesas, encargos e perdas, 
pagos ou incorridos, correspondentes a 
essas receitas e rendimentos.

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei 
nº 11.638,de 2007) (Revogado pela Lei nº 
11.638,de 2007)

SEÇÃO VI
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E 

APLICAÇÕES DE RECURSOS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE 
CAIXA E DO VALOR ADICIONADO

(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

Art. 188. As demonstrações referidas nos incisos 
IV e V do caput do art. 176 desta Lei indicarão, 
no mínimo: (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 
2007)

I – demonstração dos fluxos de caixa – as 
alterações ocorridas, durante o exercício, 
no saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
segregando-se essas alterações em, no 
mínimo, 3 (três) fluxos: (Redação dada pela 
Lei nº 11.638,de 2007)

a) das operações; (Redação dada pela Lei nº 
11.638,de 2007)

b) dos financiamentos; e (Redação dada 
pela Lei nº 11.638,de 2007) 

c) dos investimentos; (Redação dada pela 
Lei nº 11.638,de 2007)

II – demonstração do valor adicionado – o 
valor da riqueza gerada pela companhia, a 
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sua distribuição entre os elementos que 
contribuíram para a geração dessa riqueza, 
tais como empregados, financiadores, 
acionistas, governo e outros, bem como a 
parcela da riqueza não distribuída. (Redação 
dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

CAPÍTULO XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS

SEÇÃO I
LUCRO

Dedução De Prejuízos E Imposto 
Sobre A Renda

Art. 189. Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, 
os prejuízos acumulados e a provisão para o 
Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único. o prejuízo do exercício será 
obrigatoriamente absorvido pelos lucros 
acumulados, pelas reservas de lucros e pela 
reserva legal, nessa ordem.

Participações

Art. 190. As participações estatutárias de em-
pregados, administradores e partes benefici-
árias serão determinadas, sucessivamente e 
nessa ordem, com base nos lucros que rema-
nescerem depois de deduzida a participação an-
teriormente calculada.

Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento 
das participações dos administradores e 
das partes beneficiárias o disposto nos 
parágrafos do artigo 201.

Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o 
resultado do exercício que remanescer depois 
de deduzidas as participações de que trata o 
artigo 190.

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 192. Juntamente com as demonstrações 
financeiras do exercício, os órgãos da 
administração da companhia apresentarão 
à assembleia-geral ordinária, observado o 
disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, 
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro 
líquido do exercício.

SEÇÃO II
RESERVAS E RETENÇÃO DE LUCROS

Reserva Legal

Art. 193. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco 
por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva 
legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) 
do capital social.

§ 1º A companhia poderá deixar de 
constituir a reserva legal no exercício em 
que o saldo dessa reserva, acrescido do 
montante das reservas de capital de que 
trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% 
(trinta por cento) do capital social.

§ 2º A reserva legal tem por fim assegurar 
a integridade do capital social e somente 
poderá ser utilizada para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital.

Reservas Estatutárias

Art. 194. O estatuto poderá criar reservas desde 
que, para cada uma:

I – indique, de modo preciso e completo, a 
sua finalidade;

II – fixe os critérios para determinar a 
parcela anual dos lucros líquidos que serão 
destinados à sua constituição; e

III – estabeleça o limite máximo da reserva.

Reservas para Contingências

Art. 195. A assembleia-geral poderá, por 
proposta dos órgãos da administração, destinar 
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parte do lucro líquido à formação de reserva 
com a finalidade de compensar, em exercício 
futuro, a diminuição do lucro decorrente de 
perda julgada provável, cujo valor possa ser 
estimado.

§ 1º A proposta dos órgãos da administração 
deverá indicar a causa da perda prevista e 
justificar, com as razões de prudência que a 
recomendem, a constituição da reserva.

§ 2º A reserva será revertida no exercício 
em que deixarem de existir as razões que 
justificaram a sua constituição ou em que 
ocorrer a perda.

Reserva de Incentivos Fiscais

(Incluído pela Lei nº 11.638,de 2007)

Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, 
destinar para a reserva de incentivos fiscais 
a parcela do lucro líquido decorrente de 
doações ou subvenções governamentais para 
investimentos, que poderá ser excluída da base 
de cálculo do dividendo obrigatório (inciso I do 
caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei nº 
11.638,de 2007)

Retenção de Lucros

Art. 196. A assembleia-geral poderá, por 
proposta dos órgãos da administração, deliberar 
reter parcela do lucro líquido do exercício 
prevista em orçamento de capital por ela 
previamente aprovado.

§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos 
da administração com a justificação da 
retenção de lucros proposta, deverá 
compreender todas as fontes de recursos 
e aplicações de capital, fixo ou circulante, 
e poderá ter a duração de até 5 (cinco) 
exercícios, salvo no caso de execução, por 
prazo maior, de projeto de investimento.

§ 2º O orçamento poderá ser aprovado na 
assembleia-geral ordinária que deliberar 
sobre o balanço do exercício.

§ 2º O orçamento poderá ser aprovado pela 
assembleia-geral ordinária que deliberar 
sobre o balanço do exercício e revisado 
anualmente, quando tiver duração superior 
a um exercício social. (Redação dada pela 
Lei nº 10.303, de 2001)

Reserva de Lucros a Realizar

Art. 197. No exercício em que o montante do 
dividendo obrigatório, calculado nos termos 
do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a 
parcela realizada do lucro líquido do exercício, 
a assembleia-geral poderá, por proposta dos 
órgãos de administração, destinar o excesso 
à constituição de reserva de lucros a realizar. 
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-
se realizada a parcela do lucro líquido 
do exercício que exceder da soma dos 
seguintes valores: (Redação dada pela Lei 
nº 10.303, de 2001)

I – o resultado líquido positivo da equiva-
lência patrimonial (art. 248); e (Incluído 
pela Lei nº 10.303, de 2001)

II – o lucro, rendimento ou ganho líquidos 
em operações ou contabilização de ativo e 
passivo pelo valor de mercado, cujo prazo 
de realização financeira ocorra após o tér-
mino do exercício social seguinte. (Redação 
dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

§ 2º A reserva de lucros a realizar somente 
poderá ser utilizada para pagamento do 
dividendo obrigatório e, para efeito do 
inciso III do art. 202, serão considerados 
como integrantes da reserva os lucros a 
realizar de cada exercício que forem os 
primeiros a serem realizados em dinheiro. 
(Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)
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Limite da Constituição de Reservas e 
Retenção de Lucros

Art. 198. A destinação dos lucros para 
constituição das reservas de que trata o artigo 
194 e a retenção nos termos do artigo 196 
não poderão ser aprovadas, em cada exercício, 
em prejuízo da distribuição do dividendo 
obrigatório (artigo 202).

Limite do Saldo das Reservas de 
Lucro

(Redação dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

Art. 199. O saldo das reservas de lucros, exceto 
as para contingências, de incentivos fiscais e de 
lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital 
social. Atingindo esse limite, a assembleia 
deliberará sobre aplicação do excesso na 
integralização ou no aumento do capital social 
ou na distribuição de dividendos. (Redação 
dada pela Lei nº 11.638,de 2007)

Reserva de Capital

Art. 200. As reservas de capital somente 
poderão ser utilizadas para:

I – absorção de prejuízos que ultrapassarem 
os lucros acumulados e as reservas de lucros 
(artigo 189, parágrafo único);

II – resgate, reembolso ou compra de ações;

III – resgate de partes beneficiárias;

IV – incorporação ao capital social;

V – pagamento de dividendo a ações 
preferenciais, quando essa vantagem lhes 
for assegurada (artigo 17, § 5º).

Parágrafo único. A reserva constituída com 
o produto da venda de partes beneficiárias 
poderá ser destinada ao resgate desses 
títulos.

SEÇÃO III
Dividendos

Origem

Art. 201. A companhia somente pode pagar 
dividendos à conta de lucro líquido do exercício, 
de lucros acumulados e de reserva de lucros; e 
à conta de reserva de capital, no caso das ações 
preferenciais de que trata o § 5º do artigo 17.

§ 1º A distribuição de dividendos com 
inobservância do disposto neste artigo 
implica responsabilidade solidária dos 
administradores e fiscais, que deverão repor 
à caixa social a importância distribuída, sem 
prejuízo da ação penal que no caso couber.

§ 2º Os acionistas não são obrigados a 
restituir os dividendos que em boa-fé 
tenham recebido. Presume-se a má-fé 
quando os dividendos forem distribuídos 
sem o levantamento do balanço ou em 
desacordo com os resultados deste.

Dividendo Obrigatório

Art. 202. Os acionistas têm direito de receber 
como dividendo obrigatório, em cada exercício, 
a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, 
se este for omisso, a importância determinada 
de acordo com as seguintes normas: (Redação 
dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

I – metade do lucro líquido do exercício 
diminuído ou acrescido dos seguintes 
valores: (Redação dada pela Lei nº 10.303, 
de 2001)

a) importância destinada à constituição da 
reserva legal (art. 193); e (Incluída pela Lei 
nº 10.303, de 2001)

b) importância destinada à formação da 
reserva para contingências (art. 195) e 
reversão da mesma reserva formada em 
exercícios anteriores; (Incluída pela Lei nº 
10.303, de 2001)

II – o pagamento do dividendo determinado 
nos termos do inciso I poderá ser limitado 
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ao montante do lucro líquido do exercício 
que tiver sido realizado, desde que a 
diferença seja registrada como reserva de 
lucros a realizar (art. 197); (Redação dada 
pela Lei nº 10.303, de 2001)

III – os lucros registrados na reserva de 
lucros a realizar, quando realizados e se 
não tiverem sido absorvidos por prejuízos 
em exercícios subsequentes, deverão ser 
acrescidos ao primeiro dividendo declarado 
após a realização. (Redação dada pela Lei nº 
10.303, de 2001)

§ 1º O estatuto poderá estabelecer o 
dividendo como porcentagem do lucro ou 
do capital social, ou fixar outros critérios 
para determiná-lo, desde que sejam 
regulados com precisão e minúcia e não 
sujeitem os acionistas minoritários ao 
arbítrio dos órgãos de administração ou da 
maioria.

§ 2º Quando o estatuto for omisso e 
a assembleia-geral deliberar alterá-lo 
para introduzir norma sobre a matéria, 
o dividendo obrigatório não poderá ser 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido ajustado nos termos do inciso 
I deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 
10.303, de 2001)

§ 3º A assembleia-geral pode, desde que 
não haja oposição de qualquer acionista 
presente, deliberar a distribuição de 
dividendo inferior ao obrigatório, nos 
termos deste artigo, ou a retenção de todo 
o lucro líquido, nas seguintes sociedades: 
(Redação dada pela Lei nº 10.303, de 2001)

I – companhias abertas exclusivamente para 
a captação de recursos por debêntures não 
conversíveis em ações; (Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001)

II – companhias fechadas, exceto nas con-
troladas por companhias abertas que não 
se enquadrem na condição prevista no inci-
so I. (Incluído pela Lei nº 10.303, de 2001)

§ 4º O dividendo previsto neste artigo não 
será obrigatório no exercício social em que 
os órgãos da administração informarem 
à assembleia-geral ordinária ser ele 
incompatível com a situação financeira 
da companhia. O conselho fiscal, se em 
funcionamento, deverá dar parecer sobre 
essa informação e, na companhia aberta, 
seus administradores encaminharão à 
Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 
5 (cinco) dias da realização da assembleia-
geral, exposição justificativa da informação 
transmitida à assembleia.

§ 5º Os lucros que deixarem de ser 
distribuídos nos termos do § 4º serão 
registrados como reserva especial e, se 
não absorvidos por prejuízos em exercícios 
subsequentes, deverão ser pagos como 
dividendo assim que o permitir a situação 
financeira da companhia.

§ 6º Os lucros não destinados nos termos 
dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos 
como dividendos. (Incluído pela Lei nº 
10.303, de 2001)

Dividendos de Ações Preferenciais

Art. 203. O disposto nos artigos 194 a 197, e 
202, não prejudicará o direito dos acionistas 
preferenciais de receber os dividendos fixos ou 
mínimos a que tenham prioridade, inclusive os 
atrasados, se cumulativos.

Dividendos Intermediários

Art. 204. A companhia que, por força de lei 
ou de disposição estatutária, levantar balanço 
semestral, poderá declarar, por deliberação dos 
órgãos de administração, se autorizados pelo 
estatuto, dividendo à conta do lucro apurado 
nesse balanço.

§ 1º A companhia poderá, nos termos de 
disposição estatutária, levantar balanço e 
distribuir dividendos em períodos menores, 
desde que o total dos dividendos pagos 
em cada semestre do exercício social não 
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exceda o montante das reservas de capital 
de que trata o § 1º do artigo 182.

§ 2º O estatuto poderá autorizar os 
órgãos de administração a declarar 
dividendos intermediários, à conta de 
lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou 
semestral.

Pagamento de Dividendos

Art. 205. A companhia pagará o dividendo de 
ações nominativas à pessoa que, na data do 
ato de declaração do dividendo, estiver inscrita 
como proprietária ou usufrutuária da ação.

§ 1º Os dividendos poderão ser pagos por 
cheque nominativo remetido por via postal 
para o endereço comunicado pelo acionista 
à companhia, ou mediante crédito em 
conta-corrente bancária aberta em nome 
do acionista.

§ 2º Os dividendos das ações em custódia 
bancária ou em depósito nos termos dos 
artigos 41 e 43 serão pagos pela companhia 
à instituição financeira depositária, que será 
responsável pela sua entrega aos titulares 
das ações depositadas.

§ 3º O dividendo deverá ser pago, salvo 
deliberação em contrário da assembleia-
geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data 
em que for declarado e, em qualquer caso, 
dentro do exercício social.

(...)

CAPÍTULO XX
SOCIEDADES COLIGADAS, 

CONTROLADORAS E CONTROLADAS

SEÇÃO I
INFORMAÇÕES NO RELATÓRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO

Art. 243. O relatório anual da administração 
deve relacionar os investimentos da companhia 
em sociedades coligadas e controladas e 
mencionar as modificações ocorridas durante o 
exercício.

§ 1º São coligadas as sociedades nas quais 
a investidora tenha influência significativa. 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

§ 2º Considera-se controlada a sociedade 
na qual a controladora, diretamente ou 
através de outras controladas, é titular de 
direitos de sócio que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a 
maioria dos administradores.

§ 3º A companhia aberta divulgará as 
informações adicionais, sobre coligadas 
e controladas, que forem exigidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários.

§ 4º Considera-se que há influência 
significativa quando a investidora detém ou 
exerce o poder de participar nas decisões 
das políticas financeira ou operacional da 
investida, sem controlá-la. (Incluído pela Lei 
nº 11.941, de 2009)

§ 5º É presumida influência significativa 
quando a investidora for titular de 20% 
(vinte por cento) ou mais do capital votante 
da investida, sem controlá-la. (Incluído pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

SEÇÃO II
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, 
os investimentos em coligadas ou em 
controladas e em outras sociedades que façam 
parte de um mesmo grupo ou estejam sob 
controle comum serão avaliados pelo método 
da equivalência patrimonial, de acordo com as 
seguintes normas: (Redação dada pela Lei nº 
11.941, de 2009)

I – o valor do patrimônio líquido da coligada 
ou da controlada será determinado com 
base em balanço patrimonial ou balancete 
de verificação levantado, com observância 
das normas desta Lei, na mesma data, ou 
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até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da 
data do balanço da companhia; no valor de 
patrimônio líquido não serão computados 
os resultados não realizados decorrentes de 
negócios com a companhia, ou com outras 
sociedades coligadas à companhia, ou por 
ela controladas;

II – o valor do investimento será determina-
do mediante a aplicação, sobre o valor de 
patrimônio líquido referido no número an-
terior, da porcentagem de participação no 
capital da coligada ou controlada;

III – a diferença entre o valor do investimen-
to, de acordo com o número II, e o custo de 
aquisição corrigido monetariamente; so-
mente será registrada como resultado do 
exercício:

a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado 
na coligada ou controlada;

b) se corresponder, comprovadamente, a 
ganhos ou perdas efetivos;

c) no caso de companhia aberta, com 
observância das normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários.
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PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE

Resolução CFC nº 750/93

Dispõe sobre os Princípios de Contabilidade 
(PC).

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 
no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais, CONSIDERANDO a necessidade 
de prover fundamentação apropriada para 
interpretação e aplicação das Normas Brasileiras 
de Contabilidade,

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DE SUA 

OBSERVÂNCIA

Art. 1º Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILI-
DADE (PC) os enunciados por esta Resolução.

§ 1º A observância dos Princípios de 
Contabilidade é obrigatória no exercício 
da profissão e constitui condição de 
legitimidade das Normas Brasileiras de 
Contabilidade (NBC).

§ 2º Na aplicação dos Princípios de 
Contabilidade há situações concretas e a 
essência das transações deve prevalecer 
sobre seus aspectos formais. 

 CAPÍTULO II
DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE 

E DA ENUMERAÇÃO

Art. 2º Os Princípios de Contabilidade 
representam a essência das doutrinas e 
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, 
consoante o entendimento predominante nos 
universos científico e profissional de nosso 
País. Concernem, pois, à Contabilidade no 

seu sentido mais amplo de ciência social, cujo 
objeto é o patrimônio das entidades. 

Art. 3º São Princípios de Contabilidade: 

I – o da ENTIDADE;

II – o da CONTINUIDADE;

III – o da OPORTUNIDADE;

IV – o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;

V – o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA; 
(Revogado pela Resolução CFC nº. 1.282/10)

VI – o da COMPETÊNCIA; e

VII) – o da PRUDÊNCIA.

SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE

Art. 4º O Princípio da ENTIDADE reconhece o 
Patrimônio como objeto da Contabilidade e 
afirma a autonomia patrimonial, a necessidade 
da diferenciação de um Patrimônio particular 
no universo dos patrimônios existentes, 
independentemente de pertencer a uma pessoa, 
um conjunto de pessoas, uma sociedade ou 
instituição de qualquer natureza ou finalidade, 
com ou sem fins lucrativos. Por consequência, 
nesta acepção, o Patrimônio não se confunde 
com aqueles dos seus sócios ou proprietários, 
no caso de sociedade ou instituição.

Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence 
à ENTIDADE, mas a recíproca não é 
verdadeira. A soma ou agregação contábil 
de patrimônios autônomos não resulta em 
nova ENTIDADE, mas numa unidade de 
natureza econômico-contábil.

SEÇÃO II
O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE

Art. 5º O Princípio da Continuidade pressupõe 
que a Entidade continuará em operação 
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no futuro e, portanto, a mensuração e a 
apresentação dos componentes do patrimônio 
levam em conta esta circunstância. 

SEÇÃO III
O PRINCÍPIO DA OPORTUNIDADE

Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se 
ao processo de mensuração e apresentação 
dos componentes patrimoniais para produzir 
informações íntegras e tempestivas.  

Parágrafo único. A falta de integridade 
e tempestividade na produção e na 
divulgação da informação contábil pode 
ocasionar a perda de sua relevância, por 
isso é necessário ponderar a relação entre 
a oportunidade e a confiabilidade da 
informação. 

SEÇÃO IV
O PRINCÍPIO DO REGISTRO PELO 

VALOR ORIGINAL

Art. 7º O Princípio do Registro pelo Valor 
Original determina que os componentes do 
patrimônio devem ser inicialmente registrados 
pelos valores originais das transações, expressos 
em moeda nacional.

§ 1º As seguintes bases de mensuração 
devem ser utilizadas em graus distintos 
e combinadas, ao longo do tempo, de 
diferentes formas:

I – Custo histórico. Os ativos são registrados 
pelos valores pagos ou a serem pagos em 
caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor 
justo dos recursos que são entregues para 
adquiri-los na data da aquisição. Os passivos 
são registrados pelos valores dos recursos 
que foram recebidos em troca da obrigação 
ou, em algumas circunstâncias, pelos 
valores em caixa ou equivalentes de caixa, 
os quais serão necessários para liquidar o 
passivo no curso normal das operações; e

II – Variação do custo histórico. Uma vez 
integrado ao patrimônio, os componentes 
patrimoniais, ativos e passivos, podem 

sofrer variações decorrentes dos seguintes 
fatores:   

a) Custo corrente. Os ativos são 
reconhecidos pelos valores em caixa ou 
equivalentes de caixa, os quais teriam 
de ser pagos se esses ativos ou ativos 
equivalentes fossem adquiridos na data ou 
no período das demonstrações contábeis. 
Os passivos são reconhecidos pelos valores 
em caixa ou equivalentes de caixa, não 
descontados, que seriam necessários para 
liquidar a obrigação na data ou no período 
das demonstrações contábeis;

b) Valor realizável. Os ativos são mantidos 
pelos valores em caixa ou equivalentes de 
caixa, os quais poderiam ser obtidos pela 
venda em uma forma ordenada. Os passivos 
são mantidos pelos valores em caixa e 
equivalentes de caixa, não descontados, 
que se espera seriam pagos para liquidar 
as correspondentes obrigações no curso 
normal das operações da Entidade;

c) Valor presente. Os ativos são mantidos 
pelo valor presente, descontado do fluxo 
futuro de entrada líquida de caixa que 
se espera seja gerado pelo item no curso 
normal das operações da Entidade. Os 
passivos são mantidos pelo valor presente, 
descontado do fluxo futuro de saída líquida 
de caixa que se espera seja necessário para 
liquidar o passivo no curso normal das 
operações da Entidade;

d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo 
pode ser trocado, ou um passivo liquidado, 
entre partes conhecedoras, dispostas a isso, 
em uma transação sem favorecimentos; e

e) Atualização monetária. Os efeitos da 
alteração do poder aquisitivo da moeda 
nacional devem ser reconhecidos nos 
registros contábeis mediante o ajustamento 
da expressão formal dos valores dos 
componentes patrimoniais. 

§ 2º São resultantes da adoção da 
atualização monetária:
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I – a moeda, embora aceita universalmente 
como medida de valor, não representa 
unidade constante em termos do poder 
aquisitivo;

II – para que a avaliação do patrimônio possa 
manter os valores das transações originais, 
é necessário atualizar sua expressão 
formal em moeda nacional, a fim de que 
permaneçam substantivamente corretos os 
valores dos componentes patrimoniais e, 
por consequência, o do Patrimônio Líquido; 
e

III – a atualização monetária não representa 
nova avaliação, mas tão somente o 
ajustamento dos valores originais para 
determinada data, mediante a aplicação 
de indexadores ou outros elementos aptos 
a traduzir a variação do poder aquisitivo da 
moeda nacional em um dado período. 

SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA

Art. 9º O Princípio da Competência determina 
que os efeitos das transações e outros eventos 
sejam reconhecidos nos períodos a que se 
referem, independentemente do recebimento 
ou pagamento.

Parágrafo único. O Princípio da Competên-
cia pressupõe a simultaneidade da confron-
tação de receitas e de despesas correlatas. 

SEÇÃO VII
O PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA

Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a 
adoção do menor valor para os componentes do 
ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre 
que se apresentem alternativas igualmente 
válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido.

Parágrafo único. O Princípio da Prudência 
pressupõe o emprego de certo grau de 
precaução no exercício dos julgamentos 
necessários às estimativas em certas 
condições de incerteza, no sentido 

de que ativos e receitas não sejam 
superestimados e que passivos e despesas 
não sejam subestimados, atribuindo maior 
confiabilidade ao processo de mensuração 
e apresentação dos componentes 
patrimoniais. 

Art. 11. A inobservância dos Princípios de 
Contabilidade constitui infração nas alíneas “c”, 
“d” e “e” do art. 27 do Decreto-Lei n.º 9.295, 
de 27 de maio de 1946 e, quando aplicável, ao 
Código de Ética Profissional do Contabilista. 
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ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

RESOLUÇÃO CFC Nº 1.330/11

Aprova a ITG 2000 – Escrituração Contábil.

Objetivo

1. Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade 
para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, por meio de qualquer processo, 
bem como a guarda e a manutenção da documentação e de arquivos contábeis e a 
responsabilidade do profissional da contabilidade. 

Alcance

2. Esta Interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente da natureza e 
do porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação e 
de outras normas aplicáveis, se houver. 

Formalidades da escrituração contábil

3. A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios de Contabilidade.

4. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de 
informação de seus usuários. Nesse sentido, esta Interpretação não estabelece o nível 
de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos 
registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade 
e dos requisitos de informação a ela aplicáveis e, exceto nos casos em que uma autoridade 
reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-
definido.
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5. A escrituração contábil deve ser executada:

a) em idioma e em moeda corrente nacionais;

b) em forma contábil;

c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;

d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas; e

e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos 
que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

6. A escrituração em forma contábil de que trata o item 5 deve conter, no mínimo:

a) data do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu;

b) conta devedora;

c) conta credora;

d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código de histórico 
padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em livro próprio;

e) valor do registro contábil;

f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros que integram um 
mesmo lançamento contábil.

7. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem 
sequencial relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis.

8. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da 
transação.

9. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma não 
digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:

a) serem encadernados;

b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;

c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante 
legal da entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão, em forma digital, 
devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:

a) serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade 
regularmente habilitado;

b) serem autenticados no registro público competente.
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11. Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas, nos históricos dos lançamentos, desde que 
permanentes e uniformes, devendo constar o significado dos códigos e/ou abreviaturas 
noivro Diário ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas de que tratam 
os itens 9 e 10. 

12. A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e 
demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional 
da contabilidade legalmente habilitado.

13. As demonstrações contábeis devem ser transcritas no Livro Diário, completando-se 
com as assinaturas do titular ou de representante legal da entidade e do profissional da 
contabilidade legalmente habilitado.

Livro diário e livro razão

14. No Livro Diário devem ser lançadas, em ordem cronológica, com individualização, clareza e 
referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, e quaisquer outros fatos 
que provoquem variações patrimoniais. 

15. Quando o Livro Diário e o Livro Razão forem gerados por processo que utilize fichas ou 
folhas soltas, deve ser adotado o registro “Balancetes Diários e Balanços”.

16. No caso da entidade adotar processo eletrônico ou mecanizado para a sua escrituração 
contábil, os formulários de folhas soltas, devem ser numerados mecânica ou 
tipograficamente e encadernados em forma de livro.

17. Em caso de escrituração contábil em forma digital, não há necessidade de impressão e 
encadernação em forma de livro, porém o arquivo magnético autenticado pelo registro 
público competente deve ser mantido pela entidade.

 18. Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da 
escrituração contábil.

19. A entidade é responsável pelo registro público de livros contábeis em órgão competente 
e por averbações exigidas pela legislação de recuperação judicial, sendo atribuição do 
profissional de contabilidade a comunicação formal dessas exigências à entidade.

Escrituração contábil de filial

20. A entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, quer como filial, agência, 
sucursal ou assemelhada, e que optar por sistema de escrituração descentralizado, deve 
ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada uma dessas 
unidades.

21. A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil.
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22. A opção por escrituração descentralizada fica a critério da entidade.

23. Na escrituração descentralizada, deve ser observado o mesmo grau de detalhamento dos 
registros contábeis da matriz.

24. As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como entre estas, 
devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis da entidade.

25. As despesas e as receitas que não possam ser atribuídas às unidades devem ser registradas 
na matriz e distribuídas para as unidades de acordo com critérios da administração da 
entidade.

Documentação contábil

26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na 
escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e 
outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou componham a escrituração.

27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou 
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e 
costumes”.

28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio magnético, 
desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade 
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro público competente.

Contas de compensação

29. Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos 
relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade cujos efeitos 
materializar-se-ão no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da 
entidade.

30. Exceto quando de uso mandatório por ato de órgão regulador, a escrituração das contas de 
compensação não é obrigatória. Nos casos em que não forem utilizadas, a entidade deve 
assegurar-se que possui outros mecanismos que permitam acumular as informações que 
de outra maneira estariam controladas nas contas de compensação.
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Retificação de lançamento contábil

31. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro 
na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de:

a) estorno;

b) transferência; e

c) complementação.

32. Em qualquer das formas citadas no item 31, o histórico do lançamento deve precisar o 
motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.

33. O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o 
totalmente.

34. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente 
debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada.

35. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, 
aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.

36. Os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar, nos seus históricos, as 
datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo.
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CÓDIGO CIVIL – Lei nº 10.406/2002

CAPÍTULO IV
DA ESCRITURAÇÃO

Art. 1.179. O empresário e a sociedade em-
presária são obrigados a seguir um sistema de 
contabilidade, mecanizado ou não, com base na 
escrituração uniforme de seus livros, em corres-
pondência com a documentação respectiva, e a 
levantar anualmente o balanço patrimonial e o 
de resultado econômico.

§ 1º Salvo o disposto no art. 1.180, o 
número e a espécie de livros ficam a critério 
dos interessados.

§ 2º É dispensado das exigências deste 
artigo o pequeno empresário a que se 
refere o art. 970.

Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por 
lei, é indispensável o Diário, que pode ser subs-
tituído por fichas no caso de escrituração meca-
nizada ou eletrônica.

Parágrafo único. A adoção de fichas não 
dispensa o uso de livro apropriado para o 
lançamento do balanço patrimonial e do de 
resultado econômico.

Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os 
livros obrigatórios e, se for o caso, as fichas, 
antes de postos em uso, devem ser autenticados 
no Registro Público de Empresas Mercantis.

Parágrafo único. A autenticação não se fará 
sem que esteja inscrito o empresário, ou a 
sociedade empresária, que poderá fazer 
autenticar livros não obrigatórios.

Art. 1.182. Sem prejuízo do disposto no art. 
1.174, a escrituração ficará sob a responsabili-
dade de contabilista legalmente habilitado, sal-
vo se nenhum houver na localidade.

Art. 1.183. A escrituração será feita em idioma e 
moeda corrente nacionais e em forma contábil, 
por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem 
intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, 
rasuras, emendas ou transportes para as 
margens.

Parágrafo único. É permitido o uso de 
código de números ou de abreviaturas, que 
constem de livro próprio, regularmente 
autenticado.

Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com indivi-
duação, clareza e caracterização do documento 
respectivo, dia a dia, por escrita direta ou repro-
dução, todas as operações relativas ao exercício 
da empresa.

§ 1º Admite-se a escrituração resumida 
do Diário, com totais que não excedam 
o período de trinta dias, relativamente a 
contas cujas operações sejam numerosas ou 
realizadas fora da sede do estabelecimento, 
desde que utilizados livros auxiliares 
regularmente autenticados, para registro 
individualizado, e conservados os 
documentos que permitam a sua perfeita 
verificação.

§ 2º Serão lançados no Diário o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico, 
devendo ambos ser assinados por técnico 
em Ciências Contábeis legalmente 
habilitado e pelo empresário ou sociedade 
empresária.

Art. 1.185. O empresário ou sociedade empre-
sária que adotar o sistema de fichas de lança-
mentos poderá substituir o livro Diário pelo li-
vro Balancetes Diários e Balanços, observadas 
as mesmas formalidades extrínsecas exigidas 
para aquele.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1522

Art. 1.186. O livro Balancetes Diários e Balanços 
será escriturado de modo que registre:

I – a posição diária de cada uma das contas 
ou títulos contábeis, pelo respectivo saldo, 
em forma de balancetes diários;

II – o balanço patrimonial e o de resultado 
econômico, no encerramento do exercício.

Art. 1.188. O balanço patrimonial deverá 
exprimir, com fidelidade e clareza, a situação 
real da empresa e, atendidas as peculiaridades 
desta, bem como as disposições das leis 
especiais, indicará, distintamente, o ativo e o 
passivo.

Parágrafo único. Lei especial disporá sobre 
as informações que acompanharão o 
balanço patrimonial, em caso de sociedades 
coligadas.

Art. 1.189. O balanço de resultado econômico, 
ou demonstração da conta de lucros e perdas, 
acompanhará o balanço patrimonial e dele 
constarão crédito e débito, na forma da lei 
especial.

Art. 1.194. O empresário e a sociedade 
empresária são obrigados a conservar em boa 
guarda toda a escrituração, correspondência 
e mais papéis concernentes à sua atividade, 
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência 
no tocante aos atos neles consignados.
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PRONUNCIAMENTOS DO CPC

TEXTOS ATUALIZADOS ATÉ A REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS – Nº 07

CPC 00 (R1) – Pronunciamento Conceitual Básico

No Capítulo 3, as principais mudanças também salientadas nas Bases para Conclusões foram as 
seguintes:

A característica qualitativa confiabilidade foi redenominada de representação fidedigna; as 
justificativas constam das Bases para Conclusões.

A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente 
separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma redundância. A 
representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode resultar em 
representação fidedigna, conforme citam as Bases para Conclusões. Assim, essência sobre a 
forma continua, na realidade, bandeira insubstituível nas normas do IASB.

A característica prudência (conservadorismo) foi também retirada da condição de aspecto da 
representação fidedigna por ser inconsistente com a neutralidade.

Subavaliações de ativos e superavaliações de passivos, segundo os Boards mencionam nas 
Bases para Conclusões, com consequentes registros de desempenhos posteriores inflados, são 
incompatíveis com a informação que pretende ser neutra.

Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve esta Estrutura Conceitual 
objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e 
avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou 
necessidade específica de determinados grupos de usuários.

Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade satisfazem as necessidades comuns 
da maioria dos seus usuários, uma vez que quase todos eles utilizam essas demonstrações 
contábeis para a tomada de decisões econômicas, tais como:

a) decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais;

b) avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida 
e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas;

c) avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros 
benefícios;

d) avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade;

e) determinar políticas tributárias;

f) determinar a distribuição de lucros e dividendos;

g) elaborar e usar estatísticas da renda nacional; ou
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h)  regulamentar as atividades das entidades.

OB2. O objetivo do relatório contábil-financeiro de propósito geral é fornecer informações 
contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação (reporting entity) que 
sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e a outros 
credores, quando da tomada decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas 
decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e 
em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outras formas de 
crédito.

OB5. Muitos investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em 
potencial, não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a eles 
diretamente as informações de que necessitam, devendo desse modo confiar nos relatórios 
contábil-financeiros de propósito geral, para grande parte da informação contábil-financeira 
que buscam. Consequentemente, eles são os usuários primários para quem relatórios contábil-
financeiros de propósito geral são direcionados.

OB6. Entretanto, relatórios contábil-financeiros de propósito geral não atendem e não podem 
atender a todas as informações de que investidores, credores por empréstimo e outros 
credores, existentes e em potencial, necessitam. Esses usuários precisam considerar informação 
pertinente de outras fontes, como, por exemplo, condições econômicas gerais e expectativas, 
eventos políticos e clima político, e perspectivas e panorama para a indústria e para a entidade.

OB7. Relatórios contábil-financeiros de propósito geral não são elaborados para se chegar 
ao valor da entidade que reporta a informação; a rigor, fornecem informação para auxiliar 
investidores, credores por empréstimo e outros credores, existentes e em potencial, a 
estimarem o valor da entidade que reporta a informação.

OB8. Usuários primários individuais têm diferentes, e possivelmente conflitantes, desejos e 
necessidades de informação. Este Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ao levar à frente o 
processo de produção de suas normas, irá procurar proporcionar um conjunto de informações 
que atenda às necessidades do número máximo de usuários primários. Contudo, a concentração 
em necessidades comuns de informação não impede que a entidade que reporta a informação 
preste informações adicionais que sejam mais úteis a um subconjunto particular de usuários 
primários.

OB9. A administração da entidade que reporta a informação está também interessada em 
informação contábil-financeira sobre a entidade. Contudo, a administração não precisa apoiar-
se em relatórios contábil-financeiros de propósito geral uma vez que é capaz de obter a 
informação contábil-financeira de que precisa internamente.

OB10. Outras partes interessadas, como, por exemplo, órgãos reguladores e membros do 
público que não sejam investidores, credores por empréstimo e outros credores, podem do 
mesmo modo achar úteis relatórios contábil-financeiros de propósito geral. Contudo, esses 
relatórios não são direcionados primariamente a esses outros grupos.

QC4. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar 
com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira 
é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível.

QC5. As características qualitativas fundamentais são relevância e representação fidedigna.
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QC6. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões 
que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em 
uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já 
tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes.

QC7. A informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor 
preditivo, valor confirmatório ou ambos.

QC8. A informação contábil-financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado 
de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. A 
informação contábil-financeira não precisa ser uma predição ou uma projeção para que possua 
valor preditivo. A informação contábil-financeira com valor preditivo é empregada pelos 
usuários ao fazerem suas próprias predições.

QC9. A informação contábil-financeira tem valor confirmatório se retro-alimentar – servir de 
feedback – avaliações prévias (confirmá-las ou alterá-las).

QC10. O valor preditivo e o valor confirmatório da informação contábil-financeira estão 
inter-relacionados. A informação que tem valor preditivo muitas vezes também tem valor 
confirmatório. Por exemplo, a informação sobre receita para o ano corrente, a qual pode ser 
utilizada como base para predizer receitas para anos futuros, também pode ser comparada com 
predições de receita para o ano corrente que foram feitas nos anos anteriores. Os resultados 
dessas comparações podem auxiliar os usuários a corrigirem e a melhorarem os processos que 
foram utilizados para fazer tais predições.

QC11. A informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida (misstating) puder 
influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca 
de entidade específica que reporta a informação. Em outras palavras, a materialidade é um 
aspecto de relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou em 
ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil-
financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um 
limite quantitativo uniforme para materialidade ou predeterminar o que seria julgado material 
para uma situação particular.

QC12. Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras 
e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um 
fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que 
se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada 
precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição 
é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja 
possível.

QC17. A informação precisa concomitantemente ser relevante e representar com fidedignidade 
a realidade reportada para ser útil. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, 
tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante auxiliam os usuários a 
tomarem boas decisões.

QC19. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são 
características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e que é 
representada com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também 
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auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos 
de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno.

QC21. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem 
e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras 
características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A 
comparação requer no mínimo dois itens.

QC22. Consistência, embora esteja relacionada com a comparabilidade, não significa o mesmo. 
Consistência refere-se ao uso dos mesmos métodos para os mesmos itens, tanto de um período 
para outro considerando a mesma entidade que reporta a informação, quanto para um único 
período entre entidades. Comparabilidade é o objetivo; a consistência auxilia a alcançar esse 
objetivo.

QC23. Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, 
coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes. A 
comparabilidade da informação contábil-lfinanceira não é aprimorada ao se fazer com que 
coisas diferentes pareçam iguais ou ainda ao se fazer coisas iguais parecerem diferentes.

QC26. A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa 
fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar. A verificabilidade significa 
que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora 
não cheguem necessariamente a um completo acordo, quanto ao retrato de uma realidade 
econômica em particular ser uma representação fidedigna. Informação quantificável não 
necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes 
com suas probabilidades respectivas pode também ser verificável.

QC29. Tempestividade significa ter informação disponível para tomadores de decisão a tempo 
de poder influenciá-los em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem 
menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter o seu atributo tempestividade prolongado 
após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, 
necessitarem identificar e avaliar tendências.

QC31. Certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente 
compreendidos. A exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil-
financeiros pode tornar a informação constante em referidos relatórios mais facilmente 
compreendida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos e 
potencialmente distorcidos (misleading).

QC35. O custo de gerar a informação é uma restrição sempre presente na entidade no processo 
de elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro. O processo de elaboração e 
divulgação de relatório contábil-financeiro impõe custos, sendo importante que ditos custos 
sejam justificados pelos benefícios gerados pela divulgação da informação. Existem variados 
tipos de custos e benefícios a considerar.

Premissa subjacente – Continuidade

4.1. As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas tendo como premissa que a 
entidade está em atividade (going concern assumption) e irá manter-se em operação por 
um futuro previsível. Desse modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não tem a 
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intenção, nem tampouco a necessidade, de entrar em processo de liquidação ou de reduzir 
materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade 
existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, 
nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada.

4.4. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e 
financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Estes são definidos como segue:

a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do 
qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

b) passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja 
liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar 
benefícios econômicos;

c) patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos 
os seus passivos.

4.24. O resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base 
para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os 
elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e as 
despesas. O reconhecimento e a mensuração das receitas e despesas e, consequentemente, 
do resultado, dependem em parte dos conceitos de capital e de manutenção de capital 
adotados pela entidade na elaboração de suas demonstrações contábeis.

4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:

a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma 
da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam 
em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição 
dos detentores dos instrumentos patrimoniais;

b) despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a 
forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam 
em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições 
aos detentores dos instrumentos patrimoniais.

4.38. Um item que se enquadre na definição de um elemento deve ser reconhecido se:

a) for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade 
ou flua da entidade; e

b) o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade (a informação é 
confiável quando ela é completa, neutra e livre de erro).

4.45. Um ativo não deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos 
não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos para 
a entidade além do período contábil corrente. Ao invés disso, tal transação deve ser 
reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Esse tratamento não implica 
dizer que a intenção da administração ao incorrer nos gastos não tenha sido a de gerar 
benefícios econômicos futuros para a entidade ou que a administração tenha sido mal 
conduzida. A única implicação é que o grau de certeza quanto à geração de benefícios 
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econômicos para a entidade, além do período contábil corrente, é insuficiente para garantir 
o reconhecimento do ativo.

4.54. Mensuração é o processo que consiste em determinar os montantes monetários por 
meio dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e 
apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo 
envolve a seleção da base específica de mensuração.

4.55. Um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus e em 
variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue:

a) Custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalentes 
de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. 
Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação 
ou, em algumas circunstâncias (como, por exemplo, imposto de renda), pelos montantes 
em caixa ou equivalentes de caixa se espera serão necessários para liquidar o passivo no 
curso normal das operações.

b) Custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de 
caixa que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem 
adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou 
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera seriam necessários para liquidar a 
obrigação na data do balanço.

c) Valor realizável (valor de realização ou de liquidação). Os ativos são mantidos pelos 
montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda 
em forma ordenada. Os passivos são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, 
pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa, não descontados, que se espera serão 
pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações.

d) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros 
de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das 
operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado, dos fluxos futuros 
de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso 
normal das operações.

4.57. O conceito de capital financeiro (ou monetário) é adotado pela maioria das entidades 
na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital 
financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital 
é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. Segundo o conceito de 
capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade 
produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária.

4.59. Os conceitos de capital mencionados no item 4.57 dão origem aos seguintes conceitos de 
manutenção de capital:

a) Manutenção do capital financeiro. De acordo com esse conceito, o lucro é considedrado 
auferido somente se o montante financeiro (ou dinheiro) dos ativos líquidos no fim do 
período exceder o seu montante financeiro (ou dinheiro) no começo do período, depois 
de excluídas quaisquer distribuições aos proprietários e seus aportes de capital durante 



Receita Federal (Analista) – Contabilidade Geral – Prof. Marcondes Fortaleza

www.acasadoconcurseiro.com.br 1529

o período. A manutenção do capital financeiro pode ser medida em qualquer unidade 
monetária nominal ou em unidades de poder aquisitivo constante.

b) Manutenção do capital físico. De acordo com esse conceito, o lucro é considerado auferido 
somente se a capacidade física produtiva (ou capacidade operacional) da entidade (ou os 
recursos ou fundos necessários para atingir essa capacidade) no fim do período exceder a 
capacidade física produtiva no início do período, depois de excluídas quaisquer distribuições 
aos proprietários e seus aportes de capital durante o período.

CPC 01 (R1)– Redução ao Valor Recuperável de Ativos

Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução 
de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas.

Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, 
entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 
ou outros grupos de ativos.

Ativos corporativos são ativos, exceto ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), 
que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros tanto da unidade 
geradora de caixa sob revisão quanto de outras unidades geradoras de caixa.

Despesas de venda ou de baixa são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à 
baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de 
impostos sobre o resultado gerado.

Valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, ou outra base que substitua o 
custo nas demonstrações contábeis, menos seu valor residual.

Depreciação, amortização e exaustão é a alocação sistemática do valor depreciável, amortizável 
e exaurível de ativos durante sua vida útil.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração. (Ver CPC 46 – Mensuração do Valor Justo). (Alterada pela Revisão CPC 03)

Perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável.

Valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu 
valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso.

Vida útil é:

a) o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar um ativo; ou

b) o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 
obter do ativo.

Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um 
ativo ou de unidade geradora de caixa.
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9.  A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, se há alguma indicação de que 
um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a entidade deve 
estimar o valor recuperável do ativo.

10. Independentemente de existir, ou não, qualquer indicação de redução ao valor recuperável, 
a entidade deve:

a) testar, no mínimo anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com 
vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando 
o seu valor contábil com seu valor recuperável. Esse teste de redução ao valor recuperável 
pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja executado, 
todo ano, no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável 
testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente 
reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testada 
antes do fim do ano corrente; e

b) testar, anualmente, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) em 
combinação de negócios, de acordo com os itens 80 a 99.

11.  A capacidade de um ativo intangível gerar benefícios econômicos futuros suficientes para 
recuperar seu valor contábil é usualmente sujeita a maior incerteza na fase em que o ativo 
ainda não está disponível para uso do que na fase em que ele já se encontra disponível para 
uso. Isso posto, este Pronunciamento Técnico requer que a entidade proceda ao teste por 
desvalorização, no mínimo anualmente, de ativo intangível que ainda não esteja disponível 
para uso.

12. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a 
entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes indicações:

Fontes externas de informação

a) há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o 
período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso 
normal; (Alterada pela Revisão CPC 03)

b) mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, 
ou ocorrerão em futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou 
legal, no qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado;

c) as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos 
aumentaram durante o período, e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de 
desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o 
valor recuperável do ativo;

d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no 
mercado;

Fontes internas de informação

e) evidência disponível de obsolescência ou de dano físico de um ativo;

f) mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade, ocorreram durante o 
período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na 
qual, um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo 
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ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação à qual um ativo 
pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação 
da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida;

g) evidência disponível, proveniente de relatório interno, que indique que o desempenho 
econômico de um ativo é ou será pior que o esperado;

13. A relação constante do item 12 não é exaustiva. A entidade pode identificar outras 
indicações ou fontes de informação de que um ativo pode ter se desvalorizado, exigindo 
que a entidade determine o seu valor recuperável ou, no caso do ágio pago por expectativa 
de rentabilidade futura (goodwill), proceda ao teste de recuperação nos termos dos itens 
80 a 99.

14.  Evidência proveniente de relatório interno que indique que um ativo pode ter se 
desvalorizado inclui a existência de:

a) fluxos de caixa para adquirir o ativo ou necessidades de caixa subsequentes para operar ou 
mantê-lo, que sejam significativamente mais elevadas do que originalmente orçadas;

b) fluxos de caixa líquidos realizados ou lucros ou prejuízos operacionais gerados pelo ativo, 
que são significativamente piores do que aqueles orçados;

c) queda significativa nos fluxos de caixa líquidos orçados ou no lucro operacional, ou aumento 
significativo no prejuízo orçado, gerados pelo ativo; ou

d) prejuízos operacionais ou saídas de caixa líquidas advindos do ativo, quando os números 
do período atual são agregados com números orçados para o futuro.

17.  Se houver indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, isso pode indicar 
que a vida útil remanescente, o método de depreciação, amortização e exaustão ou 
o valor residual para o ativo necessitem ser revisados e ajustados em consonância com 
os Pronunciamentos Técnicos aplicáveis ao ativo, mesmo que nenhuma perda por 
desvalorização seja reconhecida para o ativo.

19.  Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um 
ativo e seu valor em uso. Se qualquer um desses montantes exceder o valor contábil do 
ativo, este não tem desvalorização e, portanto, não é necessário estimar o outro valor.

20. É possível mensurar o valor justo líquido de despesas de alienação, mesmo que não haja 
preço cotado em mercado ativo para ativo idêntico. Entretanto, algumas vezes não é 
possível mensurar o valor justo líquido de despesas de alienação porque não há base para 
se fazer estimativa confiável do preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do 
ativo ocorreria entre participantes do mercado na data de mensuração sob condições atuais 
de mercado. Nesse caso, o valor em uso pode ser utilizado como seu valor recuperável. 
(Alterado pela Revisão CPC 03)

22.  O valor recuperável é determinado para um ativo individual, a menos que o ativo não 
gere entradas de caixa provenientes de seu uso contínuo, que são, em grande parte, 
independentes daquelas provenientes de outros ativos ou de grupos de ativos. Se esse for 
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o caso, o valor recuperável é determinado para a unidade geradora de caixa à qual o ativo 
pertence, a menos que:

a) o valor justo líquido de despesas de venda do ativo seja maior do que seu valor contábil; ou

b)  o valor em uso do ativo possa ser estimado como sendo próximo do valor justo líquido de 
despesas de alienação e este possa ser mensurado. (Alterada pela Revisão CPC 03)

30.  Os seguintes elementos devem ser refletidos no cálculo do valor em uso do ativo:

a) estimativa dos fluxos de caixa futuros que a entidade espera obter com esse ativo;

b) expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses 
fluxos de caixa futuros;

c) valor do dinheiro no tempo, representado pela atual taxa de juros livre de risco;

d) preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo (prêmio); e

e) outros fatores, tais como falta de liquidez, que participantes do mercado iriam considerar 
ao precificar os fluxos de caixa futuros esperados da entidade, advindos do ativo.

31.  A estimativa do valor em uso de um ativo envolve os seguintes passos:

a) estimar futuras entradas e saídas de caixa derivadas do uso contínuo do ativo e de sua 
baixa final; e

b) aplicar a taxa de desconto apropriada a esses fluxos de caixa futuros.

59.  Se, e somente se, o valor recuperável de um ativo for inferior ao seu valor contábil, o valor 
contábil do ativo deve ser reduzido ao seu valor recuperável. Essa redução representa uma 
perda por desvalorização do ativo.

60.  A perda por desvalorização do ativo deve ser reconhecida imediatamente na demonstração 
do resultado, a menos que o ativo tenha sido reavaliado. Qualquer desvalorização de ativo 
reavaliado deve ser tratada como diminuição do saldo da reavaliação.

61.  A perda por desvalorização de ativo não reavaliado deve ser reconhecida na demonstração 
do resultado do exercício. Entretanto, a perda por desvalorização de ativo reavaliado deve 
ser reconhecida em outros resultados abrangentes (na reserva de reavaliação) na extensão 
em que a perda por desvalorização não exceder o saldo da reavaliação reconhecida para o 
mesmo ativo. Essa perda por desvalorização sobre o ativo reavaliado reduz a reavaliação 
reconhecida para o ativo.

62.  Quando o montante estimado da perda por desvalorização for maior do que o valor contábil 
do ativo ao qual se relaciona, a entidade deve reconhecer um passivo se, e somente se, isso 
for exigido por outro Pronunciamento Técnico.

63.  Depois do reconhecimento da perda por desvalorização, a despesa de depreciação, 
amortização ou exaustão do ativo deve ser ajustada em períodos futuros para alocar o 
valor contábil revisado do ativo, menos seu valor residual (se houver), em base sistemática 
ao longo de sua vida útil remanescente.
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124.  A perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill) não deve ser revertida em período subsequente.

CPC 04 (R1) – Ativo Intangível

4.  Alguns ativos intangíveis podem estar contidos em elementos que possuem substância 
física, como um disco (como no caso de software), documentação jurídica (no caso de licença 
ou patente) ou em um filme. Para saber se um ativo que contém elementos intangíveis 
e tangíveis deve ser tratado como ativo imobilizado de acordo com o Pronunciamento 
Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado ou como ativo intangível, nos termos do presente 
Pronunciamento, a entidade avalia qual elemento é mais significativo. Por exemplo, um 
software de uma máquina-ferramenta controlada por computador que não funciona sem 
esse software específico é parte integrante do referido equipamento, devendo ser tratado 
como ativo imobilizado. O mesmo se aplica ao sistema operacional de um computador. 
Quando o software não é parte integrante do respectivo hardware, ele deve ser tratado 
como ativo intangível.

6.  No caso de arrendamento financeiro, o ativo correspondente pode ser tangível ou 
intangível. Após o reconhecimento inicial, o arrendatário deve aplicar o presente 
Pronunciamento para a contabilização de um ativo intangível. Direitos cedidos por meio de 
contratos de licenciamento para itens como filmes cinematográficos, gravações em vídeo, 
peças, manuscritos, patentes e direitos autorais estão fora do alcance do Pronunciamento 
Técnico CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil, estando, por consequência, 
dentro do alcance deste Pronunciamento.

8.  Os termos abaixo são utilizados no presente Pronunciamento com os seguintes significados:

Amortização é a alocação sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua 
vida útil.

Ativo é um recurso:

a) controlado pela entidade como resultado de eventos passados; e

b) do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade.

Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a 
dedução da amortização acumulada e da perda por desvalorização.

Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outra 
contraprestação dada para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, 
se for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as 
disposições específicas de outro Pronunciamento como, por exemplo, o Pronunciamento 
Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações.

Valor amortizável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu valor 
residual.

Desenvolvimento é a aplicação dos resultados da pesquisa ou de outros conhecimentos em um 
plano ou projeto visando à produção de materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas 
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ou serviços novos ou substancialmente aprimorados, antes do início da sua produção comercial 
ou do seu uso.

Valor específico para a entidade é o valor presente dos fluxos de caixa que uma entidade espera 
(i) obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da sua vida útil ou (ii) 
incorrer para a liquidação de um passivo.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração (ver CPC 46 – Mensuração do Valor Justo). (Alterada pela Revisão CPC 03)

Perda por desvalorização é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade 
geradora de caixa excede seu valor recuperável (Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos).

Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física.

Ativo monetário é aquele representado por dinheiro ou por direitos a serem recebidos em uma 
quantia fixa ou determinável de dinheiro.

Pesquisa é a investigação original e planejada realizada com a expectativa de adquirir novo 
conhecimento e entendimento científico ou técnico.

Valor residual de um ativo intangível é o valor estimado que uma entidade obteria com a venda 
do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a 
condição esperadas para o fim de sua vida útil.

Vida útil é:

 • o período de tempo no qual a entidade espera utilizar um ativo; ou
 • o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 

obter pela utilização do ativo.
11.  A definição de ativo intangível requer que ele seja identificável, para diferencia-lo do ágio 

derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill).

12.  Um ativo satisfaz o critério de identificação, em termos de definição de um ativo intangível, 
quando:

a) for separável, ou seja, puder ser separado da entidade e vendido, transferido, licenciado, 
alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou passivo 
relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou

b) resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de tais 
direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e obrigações.

13.  A entidade controla um ativo quando detém o poder de obter benefícios econômicos 
futuros gerados pelo recurso subjacente e de restringir o acesso de terceiros a esses 
benefícios. Normalmente, a capacidade da entidade de controlar os benefícios econômicos 
futuros de ativo intangível advém de direitos legais que possam ser exercidos num tribunal. 
A ausência de direitos legais dificulta a comprovação do controle. No entanto, a imposição 
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legal de um direito não é uma condição imprescindível para o controle, visto que a entidade 
pode controlar benefícios econômicos futuros de outra forma.

14.  O conhecimento de mercado e o técnico podem gerar benefícios econômicos futuros. A 
entidade controla esses benefícios se, por exemplo, o conhecimento for protegido por 
direitos legais, tais como direitos autorais, uma limitação de um acordo comercial (se 
permitida) ou o dever legal dos empregados de manterem a confidencialidade.

16.  A entidade pode ter uma carteira de clientes ou participação de mercado e esperar que, em 
virtude dos seus esforços para criar relacionamentos e fidelizar clientes, estes continuarão 
a negociar com a entidade. No entanto, a ausência de direitos legais de proteção ou de 
outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou a sua fidelidade faz com que 
a entidade normalmente não tenha controle suficiente sobre os benefícios econômicos 
previstos, gerados do relacionamento com os clientes e de sua fidelidade, para considerar 
que tais itens (por exemplo, carteira de clientes, participação de mercado, relacionamento 
e fidelidade dos clientes) se enquadrem na definição de ativo intangível. Entretanto, na 
ausência de direitos legais de proteção do relacionamento com clientes, a capacidade de 
realizar operações com esses clientes ou similares por meio de relações não contratuais 
(que não sejam as advindas de uma combinação de negócios) fornece evidências de que a 
entidade é, mesmo assim, capaz de controlar os eventuais benefícios econômicos futuros 
gerados pelas relações com clientes. Uma vez que tais operações também fornecem 
evidências que esse relacionamento com clientes é separável, ele pode ser definido como 
ativo intangível.

Benefício econômico futuro

17.  Os benefícios econômicos futuros gerados por ativo intangível podem incluir a receita da 
venda de produtos ou serviços, redução de custos ou outros benefícios resultantes do uso 
do ativo pela entidade. Por exemplo, o uso da propriedade intelectual em um processo 
de produção pode reduzir os custos de produção futuros em vez de aumentar as receitas 
futuras.

21.  Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:

a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao ativo serão 
gerados em favor da entidade; e

b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.

24.  Um ativo intangível deve ser reconhecido inicialmente ao custo.

27.  O custo de ativo intangível adquirido separadamente inclui:

a) seu preço de compra, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis 
sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; e

b) qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta.
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28.  Exemplos de custos diretamente atribuíveis são:

a) custos de benefícios aos empregados (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 
33 – Benefícios a Empregados) incorridos diretamente para que o ativo fique em condições 
operacionais (de uso ou funcionamento);

b) honorários profissionais diretamente relacionados para que o ativo fique em condições 
operacionais; e

c) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando adequadamente.

29.  Exemplos de gastos que não fazem parte do custo de ativo intangível:

a) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e 
atividades promocionais);

b) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes 
(incluindo custos de treinamento); e

c) custos administrativos e outros custos indiretos.

30.  O reconhecimento dos custos no valor contábil de ativo intangível cessa quando esse 
ativo está nas condições operacionais pretendidas pela administração. Portanto, os custos 
incorridos no uso ou na transferência ou reinstalação de ativo intangível não devem ser 
incluídos no seu valor contábil, como, por exemplo, os seguintes custos:

a) custos incorridos durante o período em que um ativo capaz de operar nas condições 
operacionais pretendidas pela administração não é utilizado; e

b) prejuízos operacionais iniciais, tais como os incorridos enquanto a demanda pelos produtos 
do ativo é estabelecida.

48.  O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente não 
deve ser reconhecido como ativo.

53.  Caso a entidade não consiga diferenciar a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento de 
projeto interno de criação de ativo intangível, o gasto com o projeto deve ser tratado como 
incorrido apenas na fase de pesquisa.

54.  Nenhum ativo intangível resultante de pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) 
deve ser reconhecido. Os gastos com pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) 
devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos.

56.  São exemplos de atividades de pesquisa:
a) atividades destinadas à obtenção de novo conhecimento;
b) busca, avaliação e seleção final das aplicações dos resultados de pesquisa ou outros 

conhecimentos;
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c)  busca de alternativas para materiais, dispositivos, produtos, processos, sistemas ou 
serviços; e

d) formulação, projeto, avaliação e seleção final de alternativas possíveis para materiais, 
dispositivos, produtos, processos, sistemas ou serviços novos ou aperfeiçoados.

58.  Na fase de desenvolvimento de projeto interno, a entidade pode, em alguns casos, identificar 
um ativo intangível e demonstrar que este gerará prováveis benefícios econômicos futuros, 
uma vez que a fase de desenvolvimento de um projeto é mais avançada do que a fase de 
pesquisa.

59.  São exemplos de atividades de desenvolvimento:

a) projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-utilização;

b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam nova tecnologia;

c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que já não esteja em escala 
economicamente viável para produção comercial; e

d) projeto, construção e teste da alternativa escolhida de materiais, dispositivos, produtos, 
processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados.

66.  O custo de ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente 
atribuíveis, necessários à criação, produção e preparação do ativo para ser capaz de 
funcionar da forma pretendida pela administração. Exemplos de custos diretamente 
atribuíveis:

a) gastos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível;
b) custos de benefícios a empregados (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 33 

– Benefícios a Empregados) relacionados à geração do ativo intangível;
c) taxas de registro de direito legal; e
d) amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível.

O Pronunciamento Técnico CPC 20 – Custos de Empréstimos especifica critérios para o 
reconhecimento dos juros como um elemento do custo de um ativo intangível gerado 
internamente.

67.  Os seguintes itens não são componentes do custo de ativo intangível gerado internamente:

a) gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos puderem 
ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso;

b) ineficiências identificadas e prejuízos operacionais iniciais incorridos antes do ativo atingir 
o desempenho planejado; e

c)  gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo.

75.  Após o seu reconhecimento inicial, se permitido legalmente1, um ativo intangível pode 
ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo à data da 
reavaliação. Para efeitos de reavaliação nos termos do presente Pronunciamento Técnico, 
o valor justo deve ser mensurado em relação a um mercado ativo. A reavaliação deve 
ser realizada regularmente para que, na data do balanço, o valor contábil do ativo não 
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apresente divergências relevantes em relação ao seu valor justo. (Alterado pela Revisão 
CPC 03)

78.  É raro existir mercado ativo para um ativo intangível, mas pode acontecer. Por exemplo, em 
alguns locais, pode haver mercado ativo para licenças de táxi, licenças de pesca ou cotas 
de produção transferíveis livremente. No entanto, pode não haver mercado ativo para 
marcas, títulos de publicações, direitos de edição de músicas e filmes, patentes ou marcas 
registradas porque esse tipo de ativo é único. Além do mais, apesar de ativos intangíveis 
serem comprados e vendidos, contratos são negociados entre compradores e vendedores 
individuais e transações são relativamente raras. Por essa razão, o preço pago por um ativo 
pode não constituir evidência suficiente do valor justo de outro. Ademais, os preços muitas 
vezes não estão disponíveis para o público. (Alterado pela Revisão CPC 03)

82.  Se o valor justo de ativo intangível reavaliado deixar de poder ser mensurado em relação 
a um mercado ativo, o seu valor contábil deve ser o valor reavaliado na data da última 
reavaliação em relação ao mercado ativo, menos a eventual amortização acumulada e a 
perda por desvalorização. (Alterado pela Revisão CPC 03)

84.  Se o valor justo do ativo puder ser mensurado em relação a um mercado ativo na data 
de avaliação posterior, o método de reavaliação deve ser aplicado a partir dessa data. 
(Alterado pela Revisão CPC 03)

88.  A entidade deve avaliar se a vida útil de ativo intangível é definida ou indefinida e, no 
primeiro caso, a duração ou o volume de produção ou unidades semelhantes que formam 
essa vida útil. A entidade deve atribuir vida útil indefinida a um ativo intangível quando, 
com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível para 
o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxos de caixa líquidos positivos para a 
entidade.

107. Ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.

CPC 06 (R1) – Operações de Arrendamento Mercantil

4. Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os significados especificados:

Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário em 
troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de usar um ativo por um período de 
tempo acordado.

Arrendamento mercantil financeiro é aquele em que há transferência substancial dos riscos e 
benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade pode ou não vir a ser 
transferido.

Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mercantil diferente de um 
arrendamento mercantil financeiro.
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7.  A classificação de arrendamentos mercantis adotada nesta Norma baseia-se na extensão 
em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de ativo arrendado permanecem 
no arrendador ou no arrendatário. Os riscos incluem as possibilidades de perdas devidas 
à capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de variações no retorno em função 
de alterações nas condições econômicas. Os benefícios podem ser representados pela 
expectativa de operações lucrativas durante a vida econômica do ativo e de ganhos 
derivados de aumentos de valor ou de realização do valor residual. 

8.  Um arrendamento mercantil deve ser classificado como financeiro se ele transferir 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Um arrendamento 
mercantil deve ser classificado como operacional se ele não transferir substancialmente 
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade.

10.  A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro 
ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação e não da 
forma do contrato. Exemplos de situações que individualmente ou em conjunto levariam 
normalmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado como arrendamento 
mercantil financeiro são:

a) o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do 
prazo do arrendamento mercantil; 

b) o arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja 
suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a opção se torne exercível 
de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção 
será exercida; 

c) o prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo 
mesmo que a propriedade não seja transferida; 

d) no início do arrendamento mercantil, o valor presente dos pagamentos mínimos do 
arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do ativo 
arrendado; e 

e) os ativos arrendados são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário 
pode usá-los sem grandes modificações.

20.  No começo do prazo de arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer, 
em contas específicas, os arrendamentos mercantis financeiros como ativos e passivos 
nos seus balanços por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada ou, se 
inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, cada um 
determinado no início do arrendamento mercantil. A taxa de desconto a ser utilizada no 
cálculo do valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil deve ser a 
taxa de juros implícita no arrendamento mercantil, se for praticável determinar essa taxa; 
se não for, deve ser usada a taxa incremental de financiamento do arrendatário. Quaisquer 
custos diretos iniciais do arrendatário devem ser adicionados à quantia reconhecida como 
ativo.

21.  As transações e outros eventos devem ser contabilizados e apresentados de acordo com 
a sua essência e realidade financeira e não meramente com a sua forma legal. Embora 
a forma legal de um acordo de arrendamento mercantil seja a de que o arrendatário 
possa não adquirir a propriedade legal do ativo arrendado, no caso dos arrendamentos 
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mercantis financeiros, a essência e a realidade financeira são tais que o arrendatário 
adquire os benefícios econômicos do uso do ativo arrendado durante a maior parte da 
sua vida econômica em troca da obrigação de pagar por tal direito uma quantia que se 
aproxima, no início do arrendamento mercantil, do valor justo do ativo e do respectivo 
encargo financeiro.

22.  Se tais transações de arrendamento mercantil não estiverem refletidas no balanço do 
arrendatário, os recursos econômicos e o nível de obrigações de uma entidade estarão 
registrados a menor, distorcendo dessa forma os índices financeiros. Portanto, é apropriado 
que um arrendamento mercantil financeiro seja reconhecido no balanço do arrendatário 
não só como ativo, mas também como obrigação de efetuar futuros pagamentos do 
arrendamento mercantil. No começo do prazo do arrendamento mercantil, o ativo e o 
passivo dos futuros pagamentos do arrendamento mercantil devem ser reconhecidos no 
balanço pelas mesmas quantias, exceto no caso de quaisquer custos diretos iniciais do 
arrendatário que sejam adicionados à quantia reconhecida como ativo.

36.  Os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos por arrendamento mercantil 
financeiro nos seus balanços e apresentá-los como conta a receber por valor igual ao 
investimento líquido no arrendamento mercantil.

39.  O reconhecimento da receita financeira deve basear-se no padrão que reflita a taxa de 
retorno periódica constante sobre o investimento líquido do arrendador no arrendamento 
mercantil financeiro.

49.  Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arrendamentos mercantis 
operacionais nos seus balanços de acordo com a natureza do ativo.

50.  A receita de arrendamento mercantil proveniente de arrendamentos mercantis 
operacionais deve ser reconhecida no resultado na base da linha reta durante o prazo do 
arrendamento mercantil, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do 
padrão temporal em que o benefício do uso do ativo arrendado é diminuído.

58.  Uma transação de venda e leaseback (retroarrendamento pelo vendedor junto ao 
comprador) envolve a venda de um ativo e o concomitante arrendamento mercantil do 
mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. 

59.  Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrendamento mercantil financeiro, 
qualquer excesso de receita de venda obtido acima do valor contábil não deve ser 
imediatamente reconhecido como receita por um vendedor-arrendatário. Em vez disso, tal 
valor deve ser diferido e amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil.

61.  Se uma transação de venda e leaseback resultar em arrendamento mercantil operacional, 
e se estiver claro que a transação é estabelecida pelo valor justo, qualquer lucro ou prejuízo 
deve ser imediatamente reconhecido.
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CPC 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamentais

6.  A subvenção governamental é também designada por: subsídio, incentivo fiscal, doação, 
prêmio, etc.

7.  Subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve ser 
reconhecida até que exista razoável segurança de que:

a) a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção; e

b) a subvenção será recebida.

9.  A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser 
adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma independentemente de a 
subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo.

10.  Subsídio em empréstimo é reconhecido como subvenção governamental quando existir 
segurança de que a entidade cumprirá os compromissos assumidos.

10A. O benefício econômico obtido com um empréstimo governamental por uma taxa de juros 
abaixo da praticada pelo mercado deve ser tratado como uma subvenção governamental.

12.  Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e 
confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que 
atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser 
creditada diretamente no patrimônio líquido.

15A. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na 
demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no 
ativo deve ser feita em conta específica do passivo.

15B. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção governamental não seja dis-
tribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou acionistas, fazendo-se necessária a 
retenção, após trânsito pela demonstração do resultado, em conta apropriada de patrimô-
nio líquido, para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, tal va-
lor, após ter sido reconhecido na demonstração do resultado, pode ser creditado à reserva 
própria (reserva de incentivos fiscais), a partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados.

18.  Subvenção relacionada a ativo não depreciável pode requerer o cumprimento de certas 
obrigações. O reconhecimento como receita deve então acompanhar a apropriação das 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações. Exemplificando: uma subvenção 
que transfira a propriedade definitiva de um terreno pode ter como condição a construção 
de uma planta industrial e deve ser apropriada como receita na mesma proporção da 
depreciação dessa planta. Poderão existir situações em que essa correlação exija que 
parcelas da subvenção sejam reconhecidas segundo critérios diferentes.

20.  Uma subvenção governamental na forma de compensação por gastos ou perdas já 
incorridos ou para finalidade de dar suporte financeiro imediato à entidade sem qualquer 
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despesa futura relacionada deve ser reconhecida como receita no período em que se 
tornar recebível.

23.  A subvenção governamental pode estar representada por ativo não monetário, como 
terrenos e outros, para uso da entidade. Nessas circunstâncias, tanto esse ativo quanto 
a subvenção governamental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na 
impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção governamental 
podem ser registrados pelo valor nominal.

24.  A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos não monetários 
mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de 
passivo, como receita diferida, ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado.

29.  A subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração do resultado, 
quer separadamente sob um título geral tal como ”outras receitas“, quer, alternativamente, 
como dedução da despesa relacionada. A subvenção, seja por acréscimo de rendimento 
proporcionado ao empreendimento, ou por meio de redução de tributos ou outras 
despesas, deve ser registrada na demonstração do resultado no grupo de contas de acordo 
com a sua natureza.

CPC 08 (R1) – Custos de Transação

3.  Para fins deste Pronunciamento, consideram-se os termos abaixo com os seguintes 
significados:

Custos de transação são somente aqueles incorridos e diretamente atribuíveis às atividades 
necessárias exclusivamente à consecução das transações citadas no item 2. São, por natureza, 
gastos incrementais, já que não existiriam ou teriam sido evitados se essas transações não 
ocorressem. Exemplos de custos de transação são: i) gastos com elaboração de prospectos 
e relatórios; ii) remuneração de serviços profissionais de terceiros (advogados, contadores, 
auditores, consultores, profissionais de bancos de investimento, corretores etc.); iii) gastos 
com publicidade (inclusive os incorridos nos processos de road-shows); iv) taxas e comissões; 
v) custos de transferência; vi) custos de registro etc. Custos de transação não incluem ágios 
ou deságios na emissão dos títulos e valores mobiliários, despesas financeiras, custos internos 
administrativos ou custos de carregamento.

Despesas financeiras são os custos ou as despesas que representam o ônus pago ou a pagar 
como remuneração direta do recurso tomado emprestado do financiador derivado dos fatores 
tempo, risco, inflação, câmbio, índice específico de variação de preços e assemelhados; 
incluem, portanto, os juros, a atualização monetária, a variação cambial etc., mas não incluem 
taxas, descontos, prêmios, despesas administrativas, honorários etc.

Encargos financeiros são a soma das despesas financeiras, dos custos de transação, prêmios, 
descontos, ágios, deságios e assemelhados, a qual representa a diferença entre os valores 
recebidos e os valores pagos (ou a pagar) a terceiros.
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Prêmio na emissão de debêntures ou de outros títulos e valores mobiliários é o valor recebido 
que supera o de resgate desses títulos na data do próprio recebimento ou o valor formalmente 
atribuído aos valores mobiliários.

4.  O registro do montante inicial dos recursos captados por intermédio da emissão de títulos 
patrimoniais deve corresponder aos valores líquidos disponibilizados para a entidade pela 
transação, pois essas transações são efetuadas com sócios já existentes e/ou novos, não 
devendo seus custos influenciar o saldo líquido das transações geradoras de resultado da 
entidade.

5.  Os custos de transação incorridos na captação de recursos por intermédio da emissão de 
títulos patrimoniais devem ser contabilizados, de forma destacada, em conta redutora de 
patrimônio líquido, deduzidos os eventuais efeitos fiscais, e os prêmios recebidos devem 
ser reconhecidos em conta de reserva de capital.

6.  Nas operações de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos patrimoniais 
em que exista prêmio (excedente de capital) originado da subscrição de ações aos quais os 
custos de transação se referem, deve o prêmio, até o limite do seu saldo, ser utilizado para 
absorver os custos de transação registrados na conta de que trata o item 5. Nos demais 
casos, a conta de que trata o item anterior será apresentada após o capital social e somente 
pode ser utilizada para redução do capital social ou absorção por reservas de capital.

7.  Quando a operação de captação de recursos por intermédio da emissão de títulos 
patrimoniais não for concluída, inexistindo aumento de capital ou emissão de bônus de 
subscrição, os custos de transação devem ser reconhecidos como despesa destacada no 
resultado do período em que se frustrar a transação.

8.  A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital 
da entidade com seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade.

9.  Os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão da própria entidade 
devem ser tratados como acréscimo do custo de aquisição de tais ações.

10.  Os custos de transação incorridos na alienação de ações em tesouraria devem ser tratados 
como redução do lucro ou acréscimo do prejuízo dessa transação, resultados esses 
contabilizados diretamente no patrimônio líquido, na conta que houver sido utilizada como 
suporte à aquisição de tais ações, não afetando o resultado da entidade.

11.  O registro do montante inicial dos recursos captados de terceiros, classificáveis no passivo 
exigível, deve corresponder ao seu valor justo líquido dos custos de transação diretamente 
atribuíveis à emissão do passivo financeiro.

12.  Os encargos financeiros incorridos na captação de recursos junto a terceiros devem ser 
apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, pelo custo amortizado usando 
o método dos juros efetivos. Esse método considera a taxa interna de retorno (TIR) da 
operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da operação. A 
utilização do custo amortizado faz com que os encargos financeiros reflitam o efetivo custo 
do instrumento financeiro e não somente a taxa de juros contratual do instrumento, ou 
seja, incluem-se neles os juros e os custos de transação da captação, bem como prêmios 
recebidos, ágios, deságios, descontos, atualização monetária e outros. Assim, a taxa interna 
de retorno deve considerar todos os fluxos de caixa, desde o valor líquido recebido pela 
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concretização da transação até todos os pagamentos feitos ou a serem efetuados até a 
liquidação da transação.

13.  Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação 
de instrumento de dívida (empréstimos, financiamentos ou títulos de dívida tais como 
debêntures, notas comerciais ou outros valores mobiliários) devem ser contabilizados 
como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, 
para evidenciação do valor líquido recebido.

15.  No caso de capitalização de encargos financeiros durante o período de formação ou 
construção de ativos qualificáveis, os mesmos procedimentos devem ser utilizados para 
definição dos valores a serem ativados. O valor a ser capitalizado deve corresponder aos 
encargos financeiros totais e não apenas às despesas financeiras.

17.  Os custos de transação de captação não efetivada devem ser reconhecidos como despesa 
no resultado do período em que se frustrar essa captação.

CPC 16 (R1)– Estoques

6.  Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os significados especificados:

Estoques são ativos:

a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;

b) em processo de produção para venda; ou

c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo 
de produção ou na prestação de serviços.

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido 
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar 
a venda.

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na 
data de mensuração. (Alterada pela Revisão CPC 03)

7. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com 
a venda do estoque no curso normal dos negócios. O valor justo reflete o preço pelo 
qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal (ou 
mais vantajoso) para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data de 
mensuração. O primeiro é um valor específico para a entidade, ao passo que o segundo já 
não é. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor 
justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. (Alterado pela Revisão CPC 
03)

8.  Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, 
mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para 
revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo 
de produção pela entidade e incluem matérias-primas e materiais aguardando utilização 
no processo de produção, tais como: componentes, embalagens e material de consumo. 
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No caso de prestador de serviços, os estoques devem incluir os custos do serviço, tal como 
descrito no item 19, para o qual a entidade ainda não tenha reconhecido a respectiva 
receita (ver o Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receita).

9.  Os estoques objeto desta Norma devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor 
realizável líquido, dos dois o menor.

10.  O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, 
bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização 
atuais.

11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de 
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os 
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de 
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens 
semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.

16.  Exemplos de itens não-incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa do 
período em que são incorridos:

a) valor anormal de desperdício de materiais, mão-de-obra ou outros insumos de produção;

b) gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre 
uma e outra fase de produção; 

c) despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condição 
atuais; e

d)  despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes.

22.  O método de varejo é muitas vezes usado no setor de varejo para mensurar estoques de 
grande quantidade de itens que mudam rapidamente, itens que têm margens semelhantes 
e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve 
ser determinado pela redução do seu preço de venda na percentagem apropriada da 
margem bruta. A percentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha tido 
seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. É usada muitas vezes uma 
percentagem média para cada departamento de varejo.

23.  O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou 
serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da 
identificação específica dos seus custos individuais.

24.  A identificação específica do custo significa que são atribuídos custos específicos a itens 
identificados do estoque. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados 
para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou 
produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque que sejam 
geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada. Em tais 
circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser 
usado.

25.  O custo dos estoques, que não sejam os tratados nos itens 23 e 24, deve ser atribuído pelo 
uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio 
ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que 
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tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra 
natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração.

27.  O critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe que os itens de estoque 
que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, 
consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim do período sejam os 
mais recentemente comprados ou produzidos. Pelo critério do custo médio ponderado, 
o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens 
semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou 
produzidos durante o período. A média pode ser determinada em base periódica ou à 
medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade.

28.  O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, 
se se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda tiverem 
diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados 
de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem 
aumentado. A prática de reduzir o valor de custo dos estoques (write down) para o valor 
realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser 
escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua 
venda ou uso.

CPC 18 (R2) – Investimento em Coligada e em Controlada

Influência significativa 

5.  Se o investidor mantém direta ou indiretamente (por meio de controladas, por exemplo), 
vinte por cento ou mais do poder de voto da investida, presume-se que ele tenha 
influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Por 
outro lado, se o investidor detém, direta ou indiretamente (por meio de controladas, 
por exemplo), menos de vinte por cento do poder de voto da investida, presume-se que 
ele não tenha influência significativa, a menos que essa influência possa ser claramente 
demonstrada. A propriedade substancial ou majoritária da investida por outro investidor 
não necessariamente impede que um investidor tenha influência significativa sobre ela. 

6.  A existência de influência significativa por investidor geralmente é evidenciada por uma ou 
mais das seguintes formas: 

a)  representação no conselho de administração ou na diretoria da investida; 

b)  participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre 
dividendos e outras distribuições; 

c)  operações materiais entre o investidor e a investida; 

d)  intercâmbio de diretores ou gerentes; 

e)  fornecimento de informação técnica essencial. 
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CPC 20 (R1) – Custos de Empréstimos

1.  Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável formam parte do custo de tal ativo. Outros custos de 
empréstimos devem ser reconhecidos como despesa.

5.  Este Pronunciamento utiliza os seguintes termos com os significados especificados:
Custos de empréstimos são juros e outros custos que a entidade incorre em conexão com o 
empréstimo de recursos.
Ativo qualificável é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial 
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos.

8.  A entidade deve capitalizar os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável como parte do custo do ativo. A 
entidade deve reconhecer os outros custos de empréstimos como despesa no período em 
que são incorridos.

9.  Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de ativo qualificável devem ser capitalizados como parte do custo do ativo quando 
for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que 
tais custos possam ser mensurados com confiabilidade.

20.  A entidade deve suspender a capitalização dos custos de empréstimos durante períodos 
extensos em que suspender as atividades de desenvolvimento de um ativo qualificável.

CPC 25 – Provisões, Passivo e Ativo Contingente

10.  Os seguintes termos são usados nesta Norma, com os significados especificados:

Provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos.

Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos.

Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada que 
faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação.

Obrigação legal é uma obrigação que deriva de:

a) contrato (por meio de termos explícitos ou implícitos);

b) legislação; ou

c) outra ação da lei.
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Obrigação não formalizada é uma obrigação que decorre das ações da entidade em que:

a) por via de padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de 
declaração atual suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que 
aceitará certas responsabilidades; e

b) em consequência, a entidade cria uma expectativa válida nessas outras partes de que 
cumprirá com essas responsabilidades.

Passivo contingente é:

a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será confirmada 
apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade; ou

b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida 
porque:

i)  não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja 
exigida para liquidar a obrigação; ou

ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.

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

Contrato oneroso é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do 
contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do 
mesmo contrato. 

Reestruturação é um programa planejado e controlado pela administração e que altera 
materialmente:

a) o âmbito de um negócio empreendido por entidade; ou
b) a maneira como o negócio é conduzido.

Provisão e outros passivos

11.  As provisões podem ser distintas de outros passivos tais como contas a pagar e passivos 
derivados de apropriações por competência (accruals) porque há incerteza sobre o prazo 
ou o valor do desembolso futuro necessário para a sua liquidação. Por contraste:

a) as contas a pagar são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou 
recebidos e que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor; e

b) os passivos derivados de apropriações por competência (accruals) são passivos a pagar por 
bens ou serviços fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou 
formalmente acordados com o fornecedor, incluindo valores devidos a empregados (por 
exemplo, valores relacionados com pagamento de férias). Embora algumas vezes seja 
necessário estimar o valor ou prazo desses passivos, a incerteza é geralmente muito menor 
do que nas provisões.

Os passivos derivados de apropriação por competência (accruals) são frequentemente 
divulgados como parte das contas a pagar, enquanto as provisões são divulgadas separadamente.
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Relação entre provisão e passivo contingente

12.  Em sentido geral, todas as provisões são contingentes porque são incertas quanto ao 
seu prazo ou valor. Porém, nesta Norma o termo “contingente” é usado para passivos e 
ativos que não sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela 
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o controle 
da entidade. Adicionalmente, o termo passivo contingente é usado para passivos que não 
satisfaçam os critérios de reconhecimento.

14.  Uma provisão deve ser reconhecida quando:

a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de 
evento passado;

b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios 
econômicos para liquidar a obrigação; e

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida.

59.  As provisões devem ser reavaliadas em cada data de balanço e ajustadas para refletir a 
melhor estimativa corrente. Se já não for mais provável que seja necessária uma saída 
de recursos que incorporam benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a 
provisão deve ser revertida.

61.  Uma provisão deve ser usada somente para os desembolsos para os quais a provisão foi 
originalmente reconhecida.

63.  Provisões para perdas operacionais futuras não devem ser reconhecidas.

66.  Se a entidade tiver um contrato oneroso, a obrigação presente de acordo com o contrato 
deve ser reconhecida e mensurada como provisão.

Provisão e passivo contingente

São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, pode 
haver uma saída de recursos envolvendo benefícios econômicos futuros na liquidação de: 
(a) obrigação presente; ou (b) obrigação possível cuja existência será confirmada apenas 

pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob 
controle da entidade.

Há obrigação presente que 
provavelmente requer uma 

saída de recursos.

Há obrigação possível ou 
obrigação presente que pode 
requerer, mas provavelmente 
não irá requerer, uma saída de 

recursos.

Há obrigação possível ou 
obrigação presente cuja 

probabilidade de uma saída de 
recursos é remota.

A provisão é reconhecida (item 
14).

Nenhuma provisão é 
reconhecida (item 27).

Nenhuma provisão é 
reconhecida (item 27).

Divulgação é exigida para a 
provisão (itens 84 e 85).

Divulgação é exigida para o 
passivo contingente (item 86).

Nenhuma divulgação é exigida 
(item 86).
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Ativo contingente

São caracterizados em situações nas quais, como resultado de eventos passados, há um 
ativo possível cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou 

mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.

A entrada de benefícios 
econômicos é praticamente 

certa.

A entrada de benefícios 
econômicos é provável, mas 

não praticamente certa.
A entrada não é provável.

O ativo não é contingente (item 
33).

Nenhum ativo é reconhecido 
(item 31).

Nenhum ativo é reconhecido 
(item 31).

Divulgação é exigida (item 89). Nenhuma divulgação é exigida 
(item 89).

CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis

Conjunto completo de demonstrações contábeis

10. O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

a) balanço patrimonial ao final do período;

b1) demonstração do resultado do período;

b2) demonstração do resultado abrangente do período;

c) demonstração das mutações do patrimônio líquido do período;

d) demonstração dos fluxos de caixa do período;

e) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas;

ea) informações comparativas com o período anterior, conforme especificado nos itens 38 e 
38A; (Incluída pela Revisão CPC 03)

f)  balanço patrimonial do início do período mais antigo, comparativamente apresentado, 
quando a entidade aplicar uma política contábil retrospectivamente ou proceder à 
reapresentação retrospectiva de itens das demonstrações contábeis, ou quando proceder 
à reclassificação de itens de suas demonstrações contábeis de acordo com os itens 40A a 
40D; e (Alterada pela Revisão CPC 03)

f1)  demonstração do valor adicionado do período, conforme Pronunciamento Técnico 
CPC 09, se exigido legalmente ou por algum órgão regulador ou mesmo se apresentada 
voluntariamente. (Alterada pela Revisão CPC 03)
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11.  A entidade deve apresentar com igualdade de importância todas as demonstrações 
contábeis que façam parte do conjunto completo de demonstrações contábeis.

25.  Quando da elaboração das demonstrações contábeis, a administração deve fazer a 
avaliação da capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível. As 
demonstrações contábeis devem ser elaboradas no pressuposto da continuidade, a menos 
que a administração tenha intenção de liquidar a entidade ou cessar seus negócios, ou 
ainda não possua uma alternativa realista senão a descontinuidade de suas atividades. 
Quando a administração tiver ciência, ao fazer a sua avaliação, de incertezas relevantes 
relacionadas com eventos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca 
da capacidade da entidade continuar em operação no futuro previsível, essas incertezas 
devem ser divulgadas. Quando as demonstrações contábeis não forem elaboradas no 
pressuposto da continuidade, esse fato deve ser divulgado, juntamente com as bases 
sobre as quais as demonstrações contábeis foram elaboradas e a razão pela qual não se 
pressupõe a continuidade da entidade.

27.  A entidade deve elaborar as suas demonstrações contábeis, exceto para a demonstração 
dos fluxos de caixa, utilizando-se do regime de competência.

30.  As demonstrações contábeis resultam do processamento de grande número de transações 
ou outros eventos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou 
função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados 
condensados e classificados que formam itens das demonstrações contábeis. Se um item 
não for individualmente material, deve ser agregado a outros itens, seja nas demonstrações 
contábeis, seja nas notas explicativas. Um item pode não ser suficientemente material 
para justificar a sua apresentação individualizada nas demonstrações contábeis, mas pode 
ser suficientemente material para ser apresentado de forma individualizada nas notas 
explicativas.

35.  Ganhos e perdas provenientes de grupo de transações semelhantes devem ser 
apresentados em base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais 
ou ganhos e perdas provenientes de instrumentos financeiros classificados como para 
negociação. Não obstante, esses ganhos e perdas devem ser apresentados separadamente 
se forem materiais.

38A. A entidade deve apresentar como informação mínima dois balanços patrimoniais, duas 
demonstrações do resultado e do resultado abrangente, duas demonstrações do resultado (se 
apresentadas separadamente), duas demonstrações dos fluxos de caixa, duas demonstrações 
das mutações do patrimônio líquido e duas demonstrações dos fluxos de caixa (se apresentadas), 
bem como as respectivas notas explicativas. (Incluído pela Revisão CPC 03)

38B.Em alguns casos, as informações narrativas disponibilizadas nas demonstrações contábeis 
do(s) período(s) anterior(es) continuam a ser relevantes no período corrente. Por exemplo, 
a entidade divulga no período corrente os detalhes de uma disputa legal, cujo desfecho 
era incerto no final do período anterior e ainda está para ser resolvido. Os usuários podem 
se beneficiar da divulgação da informação de que a incerteza existia no final do período 
anterior e da divulgação de informações sobre as medidas que foram tomadas durante o 
período para resolver a incerteza. (Incluído pela Revisão CPC 03)
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38C. A entidade pode apresentar informações comparativas adicionais ao mínimo exigido pelos 
Pronunciamentos Técnicos para as demonstrações contábeis, contanto que a informação 
seja elaborada de acordo com os Pronunciamentos Técnicos. Essa informação comparativa 
pode consistir de uma ou mais demonstrações referidas no item 10, mas não precisa 
compreender o conjunto completo das demonstrações contábeis. Quando este for o caso, a 
entidade deve apresentar em nota explicativa a informação quanto a estas demonstrações 
adicionais. (Incluído pela Revisão CPC 03)

38D. Por exemplo, a entidade pode apresentar comparativamente uma terceira demonstração 
do resultado e de outros resultados abrangentes (apresentando assim o período atual, 
o período anterior e um período adicional comparativo). No entanto, a entidade não é 
obrigada a apresentar uma terceira demonstração do balanço patrimonial, da demonstração 
dos fluxos de caixa, das mutações do patrimônio líquido, ou da demonstração do valor 
adicionado (se apresentado), (ou seja, uma demonstração contábil comparativa adicional). 
A entidade é obrigada a apresentar, nas notas explicativas às demonstrações contábeis, a 
informação comparativa adicional relativa à demonstração do resultado e à demonstração 
de outros resultados abrangentes. (Incluído pela Revisão CPC 03)

60.  A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes, e passivos circulantes 
e não circulantes, como grupos de contas separados no balanço patrimonial, de acordo 
com os itens 66 a 76, exceto quando uma apresentação baseada na liquidez proporcionar 
informação confiável e mais relevante. Quando essa exceção for aplicável, todos os ativos e 
passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez..

61.  Qualquer que seja o método de apresentação adotado, a entidade deve divulgar o 
montante esperado a ser recuperado ou liquidado em até doze meses ou mais do que doze 
meses, após o período de reporte, para cada item de ativo e passivo.

62.  Quando a entidade fornece bens ou serviços dentro de um ciclo operacional claramente 
identificável, a classificação separada de ativos e passivos circulantes e não circulantes 
no balanço patrimonial proporciona informação útil ao distinguir os ativos líquidos que 
estejam continuamente em circulação como capital circulante dos que são utilizados nas 
operações de longo prazo da entidade. Essa classificação também deve destacar os ativos 
que se espera sejam realizados dentro do ciclo operacional corrente, bem como os passivos 
que devam ser liquidados dentro do mesmo período.

66. O ativo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes 
critérios:

a) espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso 
normal do ciclo operacional da entidade;

b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;

c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou

d) é caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 

 • Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de 
passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do balanço.
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Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulantes.

68.  O ciclo operacional da entidade é o tempo entre a aquisição de ativos para processamento 
e sua realização em caixa ou seus equivalentes. Quando o ciclo operacional normal da 
entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que sua duração seja de doze meses. 
Os ativos circulantes incluem ativos (tais como estoque e contas a receber comerciais) que 
são vendidos, consumidos ou realizados como parte do ciclo operacional normal, mesmo 
quando não se espera que sejam realizados no período de até doze meses após a data 
do balanço. Os ativos circulantes também incluem ativos essencialmente mantidos com 
a finalidade de serem negociados (por exemplo, ativos financeiros dentro dessa categoria 
classificados como disponíveis para venda de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração) e a parcela circulante de 
ativos financeiros não circulantes.

69. O passivo deve ser classificado como circulante quando satisfizer qualquer dos seguintes 
critérios:

a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;

c) deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou

d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo 
menos doze meses após a data do balanço (ver item 73). Os termos de um passivo que 
podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de 
instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação.

Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.

70.  Alguns passivos circulantes, tais como contas a pagar comerciais e algumas apropriações 
por competência relativas a gastos com empregados e outros custos operacionais são parte 
do capital circulante usado no ciclo operacional normal da entidade. Tais itens operacionais 
são classificados como passivos circulantes mesmo que estejam para ser liquidados em 
mais de doze meses após a data do balanço patrimonial. O mesmo ciclo operacional normal 
aplica-se à classificação dos ativos e passivos da entidade. Quando o ciclo operacional 
normal da entidade não for claramente identificável, pressupõe-se que a sua duração seja 
de doze meses.

82. Além dos itens requeridos em outros Pronunciamentos do CPC, a demonstração do 
resultado do período deve, no mínimo, incluir as seguintes rubricas, obedecidas também 
as determinações legais: 

(a) receitas;

aa) ganhos e perdas decorrentes de baixa de ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado; 
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b) custos de financiamento; 

c) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do método da 
equivalência patrimonial; 

d) tributos sobre o lucro; 

e) (eliminada); 

ea) um único valor para o total de operações descontinuadas; 

f) em atendimento à legislação societária brasileira vigente na data da emissão deste 
Pronunciamento, a demonstração do resultado deve incluir ainda as seguintes rubricas: 

i) custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos; 

ii) lucro bruto; 

iii) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais; 

iv) resultado antes das receitas e despesas financeiras; 

v) resultado antes dos tributos sobre o lucro; 

vi) resultado líquido do período. (Item alterado pela Revisão CPC 06)

CPC 27 – Ativo Imobilizado

6.  Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados especificados: 

 • Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e 
da perda por redução ao valor recuperável acumuladas. 

 • Custo é o montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro 
recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção, ou ainda, se 
for o caso, o valor atribuído ao ativo quando inicialmente reconhecido de acordo com as 
disposições específicas de outros Pronunciamentos, como, por exemplo, o Pronunciamento 
Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações. 

 • Valor depreciável é o custo de um ativo ou outro valor que substitua o custo, menos o seu 
valor residual. 

 • Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo da sua vida 
útil. 

 • Valor específico para a entidade (valor em uso) é o valor presente dos fluxos de caixa que a 
entidade espera (i) obter com o uso contínuo de um ativo e com a alienação ao final da sua 
vida útil ou (ii) incorrer para a liquidação de um passivo. 

 • Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado 
na data de mensuração. (Alterada pela Revisão CPC 03)

 • Perda por redução ao valor recuperável é o valor pelo qual o valor contábil de um ativo ou 
de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. 
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 • Ativo imobilizado é o item tangível que: 
a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel 

a outros, ou para fins administrativos; e 
b) se espera utilizar por mais de um período. 

 • Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo 
e seu valor em uso. Valor residual de um ativo é o valor estimado que a entidade obteria 
com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse 
a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Vida útil é: 

a) o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo; ou 
b) o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera 

obter pela utilização do ativo. 

7.  O custo de um item de ativo imobilizado deve ser reconhecido como ativo se, e apenas se: 

a) for provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a entidade; 
e 

b) o custo do item puder ser mensurado confiavelmente. 

8.  Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são 
classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los por mais de um 
período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em conexão com itens do 
ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo imobilizado.

12.  Segundo o princípio de reconhecimento do item 7, a entidade não reconhece no valor 
contábil de um item do ativo imobilizado os custos da manutenção periódica do item. 
Pelo contrário, esses custos são reconhecidos no resultado quando incorridos. Os custos 
da manutenção periódica são principalmente os custos de mão-de-obra e de produtos 
consumíveis, e podem incluir o custo de pequenas peças. A finalidade desses gastos é muitas 
vezes descrita como sendo para “reparo e manutenção” de item do ativo imobilizado.

16.  O custo de um item do ativo imobilizado compreende: 

a) seu preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis 
sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos; 

b) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição 
necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração; 

c) a estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local 
(sítio) no qual este está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade 
incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado 
período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. 
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17.  Exemplos de custos diretamente atribuíveis são: 

a) custos de benefícios aos empregados (tal como definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
33 – Benefícios a Empregados) decorrentes diretamente da construção ou aquisição de 
item do ativo imobilizado; 

b) custos de preparação do local; 

c) custos de frete e de manuseio (para recebimento e instalação); 

d) custos de instalação e montagem; 

e) custos com testes para verificar se o ativo está funcionando corretamente, após dedução 
das receitas líquidas provenientes da venda de qualquer item produzido enquanto se 
coloca o ativo nesse local e condição (tais como amostras produzidas quando se testa o 
equipamento); e (f) honorários profissionais. 

19.  Exemplos que não são custos de um item do ativo imobilizado são: 

a) custos de abertura de nova instalação; 

b) custos incorridos na introdução de novo produto ou serviço (incluindo propaganda e 
atividades promocionais); 

c) custos da transferência das atividades para novo local ou para nova categoria de clientes 
(incluindo custos de treinamento); e 

d) custos administrativos e outros custos indiretos. 

43.  Cada componente de um item do ativo imobilizado com custo significativo em relação ao 
custo total do item deve ser depreciado separadamente.

47.  A entidade pode escolher depreciar separadamente os componentes de um item que não 
tenham custo significativo em relação ao custo total do item.

48.  A despesa de depreciação de cada período deve ser reconhecida no resultado a menos que 
seja incluída no valor contábil de outro ativo.

50.  O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da sua 
vida útil estimada.

51.  O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada 
exercício e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser 
contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo o Pronunciamento Técnico 
CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. 
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52.  A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, 
desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. A reparação e a 
manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. 

53.  O valor depreciável de um ativo é determinado após a dedução de seu valor residual. Na 
prática, o valor residual de um ativo frequentemente não é significativo e por isso imaterial 
para o cálculo do valor depreciável. 

54.  O valor residual de um ativo pode aumentar. A despesa de depreciação será zero enquanto 
o valor residual subsequente for igual ou superior ao seu valor contábil. 

55.  A depreciação do ativo se inicia quando este está disponível para uso, ou seja, quando 
está no local e em condição de funcionamento na forma pretendida pela administração. A 
depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido 
para venda (ou incluído em um grupo de ativos classificado como mantido para venda 
de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo-Não Circulante Mantido para 
Venda e Operação Descontinuada) ou, ainda, na data em que o ativo é baixado, o que 
ocorrer primeiro. Portanto, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é 
retirado do uso normal, a não ser que o ativo esteja totalmente depreciado. No entanto, de 
acordo com os métodos de depreciação pelo uso, a despesa de depreciação pode ser zero 
enquanto não houver produção.

60. O método de depreciação utilizado reflete o padrão de consumo pela entidade dos 
benefícios econômicos futuros.

CPC 30 (R1) – Receitas

9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. 
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Legislação Tributária:  1. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 1.1. Princípios 
Constitucionais aplicáveis. 1.2. Critérios orientadores. 1.3. Renda e Proventos. Conceito. 1.4. 
Disponibilidade Econômica ou jurídica. 1.5. Acréscimo patrimonial. 1.6. Tributação das pessoas 
físicas. 1.7. Fato gerador. 1.8. Contribuintes e Responsáveis. 1.9. Domicílio Fiscal. 1.10. Base de 
cálculo. 1.11. Alíquotas. 1.12. Lançamento. 1.13. Sistema de bases correntes. 1.14. Período de 
apuração. 2. Tributação das pessoas jurídicas. 2.1. Gerador. 2.2. Contribuintes e Responsáveis. 
2.3. Domicílio Fiscal. 2.4. Base de cálculo. 2.5. Receitas e Rendimentos. Conceito. 2.6. Omissão 
de receita. 2.7. Lucro real. 2.8. Lucro presumido. 2.9. Lucro arbitrado. 2.10. Isenções e reduções. 
2.11. Imunidades. 2.12. Tributação na fonte. 2.13. Período de apuração. 2.14. Regime de caixa 
e regime de competência. 2.15. Alíquotas e adicional. 2.16. Lançamento. 3. Imposto sobre 
Produtos Industrializados. 3.1. Princípios constitucionais aplicáveis. 3.2. Seletividade. 3.3. Não-
cumulatividade. 3.4. Imunidades. 3.5. Bens de capital. 3.6. Fato gerador. 3.7. Industrialização. 
Conceito. 3.8. Características e modalidades de industrialização. 3.9. Contribuintes e 
Responsáveis. 3.10. Estabelecimentos Industriais e equiparados. 3.11. Domicílio. 3.12. Base de 
cálculo. 3.13. Créditos. 3.14. Não Tributados. 3.15. Suspensão. 3.16. Isenção. 3.17. Redução 
e majoração do imposto. 3.18. Período de apuração. 3.19. Apuração do imposto. 3.20. IPI na 
importação. 3.21. Lançamento. 3.22. Recolhimento. 3.23. Rotulagem e marcação de produtos. 
3.24. Selos de controle. 3.25. Registro Especial. 3.26. Cigarros. 3.27. Bebidas.

BANCA: ESAF

CARGO: Analista Tributário
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Legislação Tributária

1. Introdução

Vamos iniciar a nossa apostila trazendo aos alunos uma análise do que vem acontecendo nos 
concursos de Auditor Fiscal e Analista da Receita Federal do Brasil.

Nos últimos concursos as disciplinas de legislação tributária e de legislação aduaneira eram 
cobradas em outra fase do concurso, ou seja, durante o curso de formação, em regra de três 
meses de duração, mas este concurso em especial não terá mais o curso de formação trazendo 
tais disciplinas no corpo do edital e com grande importância.

Nesse ínterim cabe aos alunos procurar materiais mais completos mas que não dê muito 
trabalho para leitura e entendimento. Este é o objetivo deste trabalho.

Desejo então que vocês possam fazer um excelente concurso e, principalmente, desejo que 
este material de apoio seja muito útil em sua preparação.

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para convosco.

1 Tessalonicenses 5:18

Agradeça a Deus a oportunidade de fazer este concurso, de estudar muito, de combater o bom 
combate… fiquem firmes no propósito de serem fiscais… OK.

Ainda assim cabe atentar ao aluno que na disciplina Direito Tributário nós temos todos os 
impostos federais como sendo citados, observe:

2. ANÁLISE DO EDITAL DO ÚLTIMO CONCURSO (2012 e 2014)

Cargo – Vagas – Remuneração

Analista Tributário – 750 vagas (prova em 2012)

Auditor Fiscal – 264 vagas (prova em 2014) 

Etapas do Concurso

Prova Objetiva

Prova Dissertativa

Sindicância da vida pregressa
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Conteúdo das provas: 
Analista: Língua Portuguesa, Inglês ou Espanhol, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Administração Geral, Direito Tributário, Contabilidade 
Geral, Legislação Tributária e Aduaneira, além de Informática (para os cargos da área de 
informática).

Auditor: Língua Portuguesa, Inglês ou Espanhol, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Direito 
Civil, Direito Penal, Direito Comercial, Administração Pública e Administração Geral, Direito 
Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Auditoria, Contabilidade Geral e 
Avançada, Legislação Tributária e Aduaneira e Comércio Internacional.

Comparando os editais de legislação tributária de ambos os cargos (Analista X Auditor) você 
poderá reparar que os o edital de Analista está quase todo incluído no de Auditor (exceto 
pelo item 1.1. Princípios Constitucionais Aplicáveis ao II e item 3.1 Princípios Constitucionais 
Aplicáveis ao IPI). Para facilitar a análise do aluno nós tomamos a liberdade de colocar em 
negrito dentro dos tópicos do edital do Auditor, aqueles que também aparecem no Analista.

EDITAL DO ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 
DISCIPLINA DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

1. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
1.1. Princípios Constitucionais aplicáveis. 
1.2. Critérios orientadores. 
1.3. Renda e Proventos. Conceito. 
1.4. Disponibilidade Econômica ou jurídica. 
1.5. Acréscimo patrimonial. 
1.6. Tributação das pessoas físicas. 
1.7. Fato gerador. 
1.8. Contribuintes e Responsáveis. 
1.9. Domicílio Fiscal. 
1.10. Base de cálculo. 
1.11. Alíquotas. 
1.12. Lançamento.
1.13. Sistema de bases correntes. 
1.14. Período de apuração. 
2. Tributação das pessoas jurídicas. 
2.1. Gerador.
2.2. Contribuintes e Responsáveis. 
2.3. Domicílio Fiscal. 
2.4. Base de cálculo. 
2.5. Receitas e Rendimentos. Conceito. 
2.6. Omissão de receita. 
2.7. Lucro real. 
2.8. Lucro presumido. 
2.9. Lucro arbitrado. 



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1565

2.10. Isenções e reduções. 
2.11. Imunidades. 
2.12. Tributação na fonte. 
2.13. Período de apuração.
2.14. Regime de caixa e regime de competência. 
2.15. Alíquotas e adicional. 
2.16. Lançamento. 
3. Imposto sobre Produtos Industrializados. 
3.1. Princípios constitucionais aplicáveis. 
3.2. Seletividade. 
3.3. Não-cumulatividade. 
3.4. Imunidades. 
3.5. Bens de capital. 
3.6. Fato gerador. 
3.7. Industrialização. Conceito. 
3.8. Características e modalidades de industrialização.
3.9. Contribuintes e Responsáveis. 
3.10. Estabelecimentos Industriais e equiparados. 
3.11. Domicílio. 
3.12. Base de cálculo. 
3.13. Créditos. 
3.14. Não Tributados. 
3.15. Suspensão. 
3.16. Isenção. 
3.17. Redução e majoração do imposto. 
3.18. Período de apuração. 
3.19. Apuração do imposto. 
3.20. IPI na importação.
3.21. Lançamento. 
3.22. Recolhimento. 
3.23. Rotulagem e marcação de produtos. 
3.24. Selos de controle. 
3.25. Registro Especial. 
3.26. Cigarros. 
3.27. Bebidas.

EDITAL DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DA DISCIPLINA DE 
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

1. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. 
1.1. Critérios orientadores. 
1.1.1. Renda e Proventos. Conceito. 
1.1.2. Disponibilidade Econômica ou jurídica. 
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1.1.3. Acréscimo patrimonial. 
1.2. Tributação das pessoas físicas. 
1.2.1. Incidência. 
1.2.2. Rendimento. 
1.2.3. Rendimento Tributável. 
1.2.4. Rendimentos isentos ou não tributáveis. 
1.2.5. Tributação exclusiva. 
1.2.6. Deduções. 
1.2.7. Contribuintes. 
1.2.8. Responsáveis. 
1.2.9. Domicílio Fiscal. 
1.2.10. Base de cálculo. 
1.2.11. Alíquotas. 
1.2.12. Lançamento. 
1.2.13. Cálculo do tributo. 
1.2.14. Sistema de bases correntes. 
1.2.15. Período de apuração. 
1.2.16. Recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão). 
1.2.17. Recolhimento Complementar. 
1.2.18. Tributação Definitiva. 
1.3. Tributação das pessoas jurídicas. 
1.3.1. Incidência. 
1.3.2. Contribuintes. 
1.3.3. Responsáveis. 
1.3.4. Domicilio Fiscal. 
1.3.5. Base de cálculo. 
1.3.6. Receitas e rendimentos. 
1.3.7. Omissão de receita. 
1.3.8. Ganhos de capital. 
1.3.9. Despesas dedutíveis e indedutíveis.
1.3.10. Remuneração de administradores. 
1.3.11. Lucro real. 
1.3.12. Lucro presumido. 
1.3.13. Lucro arbitrado. 
1.3.14. Lucros, rendimentos e ganhos de capital obtidos no exterior. 
1.3.15. Preço de transferência. 
1.3.16. Investimentos em sociedades coligadas e controladas avaliados pelo método do 
patrimônio líquido. 
1.3.17. Reorganizações societárias. 
1.3.18. Gratificações e participações nos lucros.
1.3.19. Atividade rural. 
1.3.20. Sociedades cooperativas. 
1.3.21. Isenções e reduções. 
1.3.22. Imunidades.
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1.3.23. Tributação na fonte. 
1.3.24. Tributação das operações financeiras. 
1.3.25. Período de apuração. 
1.3.26. Regime de caixa e regime de competência. 
1.3.27. Alíquotas e adicional. 
1.3.28. Lançamento. 
1.3.29. Planejamento tributário. 
1.3.30. Livros Fiscais. 
2. Imposto sobre Produtos Industrializados. 
2.1. Bens de capital. 
2.2. Incidência. 
2.3. Industrialização. Conceito. 
2.4. Características e modalidades de industrialização. 
2.5. Exclusões. 
2.6. Contribuintes. 
2.7. Responsáveis. 
2.8. Estabelecimentos Industriais e equiparados. 
2.9. Domicílio. 
2.10. Base de cálculo. 
2.11. Valor tributável. 
2.12. Créditos. 
2.13. Não Tributados. 
2.14. Suspensão. 
2.15. Isenção. 
2.16. Redução e majoração do imposto. 
2.17. Período de apuração. 
2.18. Apuração do imposto. 
2.19. IPI na importação. 
2.20. Crédito presumido. 
2.21. Classificação de produtos. 
2.22. Regimes fiscais. 
2.23. Lançamento. 
2.24. Recolhimento. 
2.25. Rotulagem e marcação de produtos. 
2.26. Selos de controle. 
2.27. Obrigações dos transportadores, adquirentes e depositários de produtos. 
2.28. Registro Especial. 
2.29. Cigarros. 
2.30. Bebidas. 
2.31. Produtos industrializados por encomenda.

EM NEGRITO, SÃO OS ITENS REPETIDOS EM AMBOS OS EDITAIS.
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3. ESTUDO DOS IMPOSTOS FEDERAIS

Os impostos de competência da União são aqueles que estão contidos no art. 153 da 
Constituição Federal de 1988, são eles:

I) Imposto de importação de produtos estrangeiros;

II) Imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados;

III) Imposto de renda e proventos de qualquer natureza;

IV) Imposto sobre produtos industrializados;

V) Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI) Imposto sobre propriedade territorial rural;

VII) Imposto sobre grandes fortunas. 

Então cabe ao aluno conhecer os aspectos principais de cada um destes importantes impostos 
federais que vão ser cobrados com muitas questões seja em Direito Tributário, seja em 
Legislação Aduaneira ou, principalmente, em Legislação Tributária.

ESTUDO DOS ASPECTOS DO FATO GERADOR

De acordo com a melhor doutrina o fato gerador de qualquer tributo é uno e indecomponível.

No entanto, cada fato gerador traz, em sua “hipótese de incidência” (previsão abstrata e 
genérica, estabelecida em lei), diversos aspectos relevantes, que permitem a sua perfeita 
identificação e por decorrência permitem a sua diferenciação, quanto aos demais fatos 
geradores.

Para saber se determinado fato jurídico tributário (conhecido como fato gerador) ocorreu, é 
necessário que todos os aspectos da hipótese de incidência sejam atendidos, entre eles:

a) Aspecto objetivo ou material – a situação descrita na lei tributária como necessária e 
suficiente para o surgimento da obrigação tributária principal (o Código Tributário Nacional, 
em seu art. 114, conceitua o fato gerador por esse aspecto dado por muitos autores como 
o mais importante, juntamente com a base de cálculo). Caracteriza-se muitas vezes por 
uma ação verbal: comprar, vender, transferir, doar, remeter, importar, arrematar etc.

b) Aspecto subjetivo ou pessoal – composto pelo estabelecimento, em cada situação 
tributária, dos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. O sujeito ativo (é o Fisco, 
que deve ser a União, nos impostos federais) e o sujeito passivo é a pessoa que praticou o 
fato gerador (conhecido como o contribuinte).

c) Aspecto quantificativo ou quantitativo – esse aspecto é formado pela base de cálculo (que 
para muitos autores é o elemento mais importante do fato gerador, associado ao “aspecto 
material”), que geralmente sofre a aplicação de uma alíquota (específica ou “ad valorem”).

d) Aspecto espacial – que é dado pelo local onde, de acordo com a lei de cada tributo, o fato 
gerador se considera ocorrido.
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e) Aspecto temporal – determinado pelo momento (data) em que, de acordo com a lei de 
cada tributo, o fato gerador se considera ocorrido.

Em nosso estudo inicial sobre cada um dos impostos federais devemos conhecer o “nome 
na lei” do tributo, ou seja, o nome descrito na Constituição Federal e mais cada um destes 
importantes aspectos.

IMPOSTO SOBRE A  IMPORTAÇÃO

Este importante imposto sobre o comércio exterior está previsto na competência tributária da 
União através do art. 153, I da CF/88 e também tem detalhamento através dos artigos 19 a 22 
do CTNº

BREVE HISTÓRICO DO II

Este imposto também conhecido como Tarifa Aduaneira tributa a entrada no território 
aduaneiro de bens de origem estrangeira. Tributação bastante utilizada pela maior parte dos 
países, no Brasil tomou função predominantemente extrafiscal, pois visa proteger a indústria 
nacional, tributando a maior os produtos que não interessar a entrada no país e a menor os 
produtos em que houver interesse na sua entrada, sendo que a majoração de suas alíquotas 
são exceção a Anterioridade Anual (art. 150, III, b CF/88) e a Noventena (art. 150, III, c CF/88). 
Os decretos federais que tratam a respeito do II são: Decreto nº 37/1966, Decreto nº 2472/1988 
e o Decreto nº 6759/2009 que trata do Regulamento Aduaneiro.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO II

Nos termos do art. 153, parágrafo 1º da CF/88, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as 
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar a alíquota do imposto sobre a importação 
de produtos estrangeiros.

FATO GERADOR DO II:

O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como 
fato gerador a entrada destes no território nacional. (CTN, art. 19)

A rigor, para incidência do gravame, a condição necessária e suficiente é a de que, 
cumulativamente, implementem-se os seguintes requisitos:

Que haja a entrada no território nacional;

O produto deve ser estrangeiro;

A entrada seja para permanência definitiva. 

SUJEITO ATIVO DO II: União

SUJEITO PASSIVO DO II: 

O contribuinte do importo de importação é o importador ou a quem a ele a lei equiparar, e o 
arrematante de produtos apreendidos ou abandonados (CTN, art. 22). 
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Geralmente, o importador é uma pessoa jurídica, regularmente estabelecida, mas, para os fins 
do imposto, é considerado importador qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, regularmente 
estabelecida ou não, que realize a introdução da mercadoria no território nacional.

BASE DE CÁLCULO DO II:

A base de cálculo do II é (art. 20 CTN):

I – quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;

II – quando a alíquota seja "ad valorem", o preço normal que o produto, ou seu similar, 
alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para 
entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País;

III – quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da 
arrematação.

IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO

Este importante imposto sobre o comércio exterior está previsto na competência tributária da 
União através do art. 153, II da CF/88 e também tem detalhamento através dos artigos 23 a 28 
do CTNº

BREVE HISTÓRICO DO IE

O imposto sobre a Exportação foi instituído na Brasil através do alvará em 1818. Este tributo 
tem função predominantemente extrafiscal, pois visa tributar, por exceção, produtos cuja 
saída do país não seja interessante e desonerar as exportação, sendo que a majoração de suas 
alíquotas são exceção a Anterioridade Anual (art. 150, III, b CF/88) e a Noventena (art. 150, III, c 
CF/88). Os decretos federais que tratam a respeito do IE são: Decreto nº 1578/1977 e o Decreto 
nº 6759/2009 que trata do Regulamento Aduaneiro.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO IE

Nos termos do art. 153, parágrafo 1º da CF/88, é facultado ao Poder Executivo, atendidas as 
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar a alíquota do imposto sobre a exportação de 
produtos nacionais ou nacionalizados.

FATO GERADOR DO IE:

O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos 
nacionais ou nacionalizados tem como fato gerador a saída destes no território nacional (CTN, 
art. 23).

Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da guia de exportação 
ou documento equivalente, porém a condição necessária para incidência do tributo é a de, 
cumulativamente, implementarem-se os seguintes requisitos:
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Ocorrer a saída do território nacional;

A saída for de produto nacional ou nacionalizado;

Tal saída se der para consumo ou uso no exterior.

SUJEITO ATIVO DO IE: União

SUJEITO PASSIVO DO IE

Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele equiparar (CTN, art. 27).

A Constituição Federal não vinculou o imposto de exportação a um sujeito passivo específico, 
nem atribuiu à lei complementar essa definição de sorte que o legislador ordinário pode 
livremente escolher o contribuinte desse imposto. È claro, porém, que esse sujeito passivo, 
para assumir a condição de contribuinte, há de ter relação pessoal e direta com o fato gerador 
do tributo, por força do que estabelece o art. 121, parágrafo único, do CTNº A lei não pode, 
portanto, equiparar ao exportador pessoa sem qualquer relação com a exportação.

BASE DE CÁLCULO DO IE

A base de cálculo do imposto sobre a exportação é (art. 24 do CTN):

I – quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária;

II – quando a alíquota seja "ad valorem", o preço normal que o produto, ou seu similar, 
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência.

Para os efeitos do inciso II, considera-se a entrega como efetuada no porto ou lugar da saída do 
produto, deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a operação de exportação e, nas 
vendas efetuadas 

IMPOSTO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Este importante imposto sobre o patrimônio e a renda está previsto na competência tributária 
da União através do art. 153, III da CF/88 e também tem detalhamento através dos artigos 43 a 
45 do CTNº

BREVE HISTÓRICO DO IR

O imposto de renda foi instituído no Brasil ex vi do artigo 31 da Lei nº 4.625 de 31 de dezembro 
de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício 
de 1923:

“Art. 31. Fica instituído o imposto geral sobre a renda, que será devido, anualmente, por toda 
a pessoa física ou jurídica, residente no território do país, e incidirá, em cada caso, sobre o 
conjunto liquido dos rendimentos de qualquer origem”.

Com apenas um artigo e oito incisos da lei orçamentária do Brasil para o exercício de 1923, 
estava instituído, de forma tímida, o imposto geral sobre a renda no país, embora há trinta anos 
já havia nos orçamentos da União título que tratava da cobrança de tributos que se baseavam 
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em rendimentos. Inicialmente era o imposto de dividendos, adotado em 1892, posteriormente 
o de vencimentos que foi arrecadado até final da década de 1910 e o imposto sobre os lucros 
das profissões liberais, criado em 1921

Este tributo tem função fiscal (arrecadatória) sendo na atualidade o imposto que mais arrecada 
no Brasil, sendo que a majoração de suas alíquotas seguem a Anterioridade Anual (art. 150, 
III, b CF/88) mas são exceção a Noventena (art. 150, III, c CF/88). O decreto federal que trata a 
respeito do IR é: Decreto nº 3000/1999 que trata do Regulamento do IR.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO IR (CRITÉRIOS ORIENTADORES)

GENERALIDADE

A CF/88 prevê que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, sendo que esse imposto será informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei.

Deve-se  acrescentar que os critérios orientadores do imposto sobre a renda constituem 
desdobramentos da idéia de isonomia tributária prevista no art. 150, II da CF/88.

O critério da GENERALIDADE, por primeiro, significa que todas as pessoas que aufiram renda 
e proventos de qualquer natureza devem submeter-se à imposição tributária, sem privilégios 
e discriminações (conforme Misabel Derzi, nota ao Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar 
Baleeiro, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 293.), logo o tributo deve abranger todos os 
contribuintes pratiquem o ato ou estejam em igual relação com o fato descrito na hipótese 
de incidência. A generalidade abrange todos os contribuintes não se admitindo qualquer 
tributação especial. Todos os contribuintes deverão ser tratados de uma só forma o que aliás já 
decorre do próprio princípio da isonomia.

UNIVERSALIDADE

O critério da UNIVERSALIDADE, por sua vez, impõe que nenhuma forma de renda, advinda do 
trabalho, do capital, ou da combinação de ambos, pode estar fora do campo de incidência do 
tributo (Misabel Derzi, nota ao Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar Baleeiro, 7. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. p. 292) . Este critério se refere à extensão da base de cálculo, que deve 
abranger quaisquer rendas e proventos auferidos pelo contribuinte. A universalidade significa 
que o imposto sobre a renda incide sobre todos os fatos descritos na hipótese de incidência. 
Observa-se que tal princípio não impede que a União venha a conceder isenções objetivas ou 
subjetivas.

Em face do critério constitucional da UNIVERSALIDADE, ter-se-ia de considerar a totalidade das 
rendas do contribuinte como uma totalidade, sem estabelecer distinção entre tipos de rendas 
para tributação diferenciada.

PROGRESSIVIDADE 

Já o critério da PROGRESSIVIDADE traça orientação para o legislador no estabelecimento de 
critério para a graduação do imposto. A Constituição Federal de 1988 estabelece, expressamente, 
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a obrigatoriedade do critério da progressividade para a graduação das alíquotas do Imposto de 
Renda em seu art. 153, § 2º, I. Assim, quanto maior a renda, maior será a progressividade das 
alíquotas fixadas. Esse princípio determina a existência de diversas alíquotas para o Imposto 
de Renda, de acordo com a faixa de renda do contribuinte. Conforme Alexandrino e Paulo 
(2006 a, p. 165), com essa técnica dá-se efetividade ao princípio da isonomia, tributando-se 
desigualmente os que se encontram em situação econômica distinta, conforme o axioma de 
que deve pagar mais quem pode pagar mais, o que, para esse imposto, não se concretizaria com 
a mera proporcionalidade. Lembremos que a disponibilidade efetiva de renda de um indivíduo 
aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento de sua renda global.

A progressividade, por sua vez, é critério que exige variação positiva da alíquota à medida que 
há aumento da base de cálculo. De fato, tem-se progressividade quando há diversas alíquotas 
graduadas progressivamente em função do aumento da base de cálculo.

FATO GERADOR DO IR:

O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

a) de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

b) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no inciso anterior.

A incidência do imposto depende da denominação da receita ou do rendimento da localização, 
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições 
e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido 
neste artigo.(CTN, art. 43).

SUJEITO ATIVO DO IR: União

SUJEITO PASSIVO DO IR: 

Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o art. 43, sem prejuízo 
de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou 
dos proventos tributáveis. (CTN, art 45).

BASE DE CÁLCULO DO IR:

A base de cálculo do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é o montante, 
real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS       

Este importante imposto sobre a produção e a circulação está previsto na competência 
tributária da União através do art. 153, IV da CF/88 e também tem detalhamento através dos 
artigos 46 a 51 do CTNº
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BREVE HISTÓRICO DO IPI

O imposto sobre produtos industrializados – IPI é um dos tributos típico da sociedade industrial 
do Brasil, ele surge com a Lei nº 25, de 03/12/1891, embora alguns historiadores tenham 
localizado indícios do tributo na época do império.

Este tributo tem função fiscal (arrecadatória) e também extrafiscal (quando cobrado na 
importação de produtos industrializados), pois, neste caso, visa equiparar o preço dos produtos 
importados com os produtos nacionais, sendo que a majoração de suas alíquotas são exceção 
a Anterioridade Anual (art. 150, III, b CF/88) mas seguem a Noventena (art. 150, III, c CF/88). O 
decreto federal que trata a respeito do IPI é: Decreto nº 7212/2010 que trata do Regulamento 
do IPI.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO IPI

Nos termos do art. 153, parágrafo 3º da CF/88 tem-se algumas importantes regras 
constitucionais a respeito do IPI federal:

I – O IPI será seletivo, em função da essencialidade do produto;

O IPI devera ser seletivo em função da essencialidade do produto. Diz-se que o imposto é 
seletivo, quando tributa os produtos de acordo coma sua utilidade. À medida que o produto 
for adquirindo uma utilidade secundária, a tributação será aumentada. O IPI, portanto é um 
tributo que onera mais os produtos supérfluos e beneficia aqueles que são méis essenciais.

II – O IPI será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 
com o montante cobrado nas anteriores;

O IPI será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores. Na prática, abate-se o imposto exigido na operação anterior, de forma 
que o tributo não se acumule ao longo das operações subsequentes, evitando a incidência em 
cascata.

III – O IPI não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior;

O IPI não incide sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Nesse dispositivo 
da Constituição, que consagra uma imunidade qualificada à incidência do imposto, vê-se 
nitidamente o desempenho da função protecionista do tributo. Mediante a adoção dessa 
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política, o Estado abre mão de uma receita financeira, a fim de incentivar uma atividade 
econômica destinada a carrear dívidas para o país.

IV – O IPI terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. (Acrescentado pela EC-000.042-2003)

Deve ser desonerada pela União a aquisição de máquinas e equipamentos que venham a gerar 
fomento na industrialização de outros produtos em virtude de serem considerados bens de 
capital. Não se trata de regra de imunidade e sim de desoneração.

Ainda no art. 153, §5° temos imunidade quanto ao IPI no ouro quando ativo financeiro e 
instrumento cambial:

Art. 153, § 5º – O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF-ouro.

O IPI não incide sobre a produção do ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou 
instrumento cambial, tendo em vista que esse bem se sujeita, exclusivamente, à incidência do 
IOF.

Outras imunidades quanto ao IPI aparecem no art. 155, §3° da CF/88, a saber:

Art. 155, § 3º – À exceção do II, do IE e do ICMS, nenhum outro imposto poderá incidir 
sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados 
de petróleo, combustíveis e minerais do País.

Logo tratam-se de imunidades quanto ao IPI em relação a operações relativas a energia elétrica 
e operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

FATO GERADOR DO IPI

O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador:

a.1)  o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;

a.2)  a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art. 51;

a.3)  a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1576

Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido 
a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o 
consumo.(CTN, art. 46)

SUJEITO ATIVO DO IPI: União

SUJEITO PASSIVO DO IPI:

Contribuinte do imposto é:

c.1)  o importador ou quem a lei a ele equiparar;

c.2)  o industrial ou quem a lei a ele equiparar;

c.3)  o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos 
no inciso anterior;

c.4)  o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.

Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento 
de importador, industrial, comerciante ou arrematante.(CTN, art. 51).

BASE DE CÁLCULO DO IPI

A base de cálculo do IPI é (art. 47 do CTN):

I – no caso da importação, o preço normal, acrescido do montante:

a) do Imposto sobre a Importação;

b) das taxas exigidas para entrada do produto no País;

c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis;

II – no caso da saída de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial:

a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria;

b) na falta do valor a que se refere a alínea anterior, o preço corrente da mercadoria, ou sua 
similar, no mercado atacadista da praça do remetente;

III – no caso da arrematação, o preço da arrematação.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS E SOBRE 
OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Este importante imposto sobre a circulação financeira está previsto na competência tributária 
da União através do art. 153, V da CF/88 e também tem detalhamento através dos artigos 63 a 
67 do CTNº

BREVE HISTÓRICO DO IOF

Este imposto conhecido como Imposto sobre Operações Financeiras é sucessor do antigo 
“Imposto sobre o Selo”, vindo a substituí-lo através da Emenda Constitucional nº 18/65. Tal 
imposto tem função predominantemente extrafiscal, pois visa o controle da política monetária 
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no país, sendo que a majoração de suas alíquotas são exceção a Anterioridade Anual (art. 150, 
III, b CF/88) e a Noventena (art. 150, III, c CF/88). Os decretos federais que tratam a respeito do 
IOF são: Decreto nº 6306/2007 e Decreto nº 6339/2008.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO IOF

Nos termos do art. 153, parágrafo 5º da CF/88, o ouro quando fizer parte das reservas 
monetárias do país como ativo financeiro ou instrumento cambial sofrerá a incidência do 
IOF-ouro com alíquota mínima de 1% e toda a sua arrecadação sendo repartida para estados, 
Distrito Federal e territórios de origem do ouro ou municípios de origem do ouro, conforme se 
observa no texto constitucional.

O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-
se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do caput deste artigo, 
devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a 
transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos:

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;

II – setenta por cento para o Município de origem.

FATO GERADOR DO IOF

São cinco as hipóteses de incidência relativas ao IOF (IOF-crédito, IOF-câmbio, IOF-seguro, IOF 
títulos ou valores mobiliários e IOF ouro), a saber:

O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre 
operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:

I – quanto às OPERAÇÕES DE CRÉDITO, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do 
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do 
interessado;

II – quanto às OPERAÇÕES DE CÂMBIO, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou 
estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado, 
em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por 
este;

III – quanto às OPERAÇÕES DE SEGURO, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do 
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;

IV – quanto às OPERAÇÕES RELATIVAS A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, a emissão, 
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.

V – Nas operações com o OURO QUANDO ATIVO FINANCEIRO OU INSTRUMENTO CAMBIAL é 
a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, efetuada por instituição 
autorizada integrante do Sistema Financeiro Nacional (art. 36, §3° Decreto 6306/2007).
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Parágrafo único – A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e reciprocamente, 
quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação 
de crédito.(CTN, art 63)

SUJEITO ATIVO DO IOF: União

SUJEITO PASSIVO DO IOF: 

Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada, como dispuser a lei. 
(CTN, art 66)

São contribuintes do imposto:

a) os tomadores de crédito, os compradores de moeda estrangeira para pagamento de 
importação de bens e serviços;

b) os segurados e os adquirentes de títulos e valores mobiliários;

c) os primeiros tomadores – pessoas físicas ou jurídicas – dos créditos concedidos pelos agentes 
do Sistema Financeiro da Habitação.

d) as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil que efetuarem a primeira aquisição 
do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (art. 37, Decreto 6306/2007).

BASE DE CÁLCULO DO IOF:

A base de cálculo do IOF é:

I – quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os 
juros;

II – quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional, recebido, 
entregue ou posto à disposição;

III – quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;

IV – quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;

b) na transmissão, o preço ou o valor nominal ou o valor da cotação em Bolsa, como determinar 
a lei;

c) no pagamento ou resgate, o preço.

V – A base de cálculo do IOF é o preço de aquisição do ouro, desde que dentro dos limites de 
variação da cotação vigente no mercado doméstico, no dia da operação (Lei nº 7.766, de 1989, 
art. 9º).

a) Tratando-se de ouro físico, oriundo do exterior, o preço de aquisição, em moeda nacional, será 
determinado com base no valor de mercado doméstico na data do desembaraço aduaneiro.

Um bom conselho aos colegas que irão fazer este concurso de Analista e de Auditor Fiscal é 
dar uma olhada em importantes partes do Decreto nº 6.306/2007 que traz regulamentação a 
respeito do IOF.
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IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL

Este importante imposto sobre a propriedade está previsto na competência tributária da União 
através do art. 153, VI da CF/88 e também tem detalhamento através dos artigos 29 a 31 do 
CTNº

BREVE HISTÓRICO DO ITR

Este imposto já foi de competência estadual, nos termos da CF/46 e de competência municipal 
(EC nº 5/61). Hoje é de competência da União e está disciplinado pela Lei nº 9393/96, 
regulamentada pelo Decreto nº 4382/2002.

O ITR foi criado para evitar o descumprimento da função social da propriedade rural, tendo 
ressaltada função extrafiscal. Por isso é considerado importante instrumento de política agrária 
dando combate aos latifúndios improdutivos no Brasil.

REGRAS CONSTITUCIONAIS DO ITR

De acordo com o art. 153, parágrafo 4º e incisos da Magna Carta o ITR apresenta importantes 
características:

I – será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção 
de propriedades improdutivas;

Desta forma existe a característica constitucional da progressividade das alíquotas do ITR, 
que deverá ser progressivo visando a desestimular a manutenção pelos proprietários de 
propriedades improdutivas. De acordo com a tabela de alíquotas do ITR prevista ao final da lei 
nº 9393/96, este imposto tem como menor alíquota o valor de 0,03% e como maior alíquota 
o enorme valor de 20%, valores que variam em virtude da área total do imóvel e do grau de 
utilização do mesmo.

II – não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 
proprietário que não possua outro imóvel;

Trata-se de verdadeira regra de imunidade tributária prevista na CF/88, onde de acordo com 
a Lei nº 9393/96 em seu art. 2º o aluno poderá descobrir quais são as pequenas glebas rurais 
amparadas pela imunidade tributária:
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Art. 2º Nos termos do art. 153, § 4º, in fine, da Constituição, o imposto não incide 
sobre pequenas glebas rurais, quando as explore, só ou com sua família, o proprietário 
que não possua outro imóvel.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis 
com área igual ou inferior a : 

I – 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou 
no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;

II – 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na 
Amazônia Oriental;

III – 30 ha, se localizado em qualquer outro município.

III – será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma 
da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de 
renúncia fiscal.

Observa-se uma clara regra de transferência da capacidade tributária ativa nas funções 
administrativas de fiscalização e cobrança, a respeito do ITR, onde a União delega tais funções 
aos municípios que assim optarem e que celebrarem com a União convênios administrativos, 
tudo conforme a Lei nº 11250/2005, que regulou tal matéria.

FATO GERADOR DO ITR

O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei 
civil, localizado fora da zona urbana do Município.(CTN, art. 29).

É interessante que o aluno conheça alguns conceitos importantes:

I – Propriedade: o gozo jurídico pleno de uso, fruição e disposição do bem imóvel. 

II – Domínio útil ou domínio foreiro: domínio que confere ao enfiteuta ou foreiro o direito 
de fruir de todas as qualidades da coisa enfitêutica, sem destruir a sua substância, mediante 
a obrigação de pagar ao proprietário (senhorio direto) uma pensão anual invariável (foro). O 
enfiteuta pode dispor do domínio útil, mediante pagamento de laudêmio ao senhorio direto, e 
transmiti-lo aos seus herdeiros.

III – Posse: abrange situações em que o possuidor age como se fosse titular do domínio útil.

SUJEITO ATIVO DO ITR: a União

SUJEITO PASSIVO DO ITR: 

Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu 
possuidor a qualquer título. (CTN, art. 31).
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IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS

A Constituição Federal de 1988 atribui à União competência para instituir imposto sobre 
grandes fortunas, nos termos da lei complementar (art. 153, inc. VII). Não obstante, até agora 
esse imposto não foi instituído, nem editada a lei complementar para definir o que se deve 
entender como grande fortuna.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Agora vamos nos adentrar no estudo da legislação tributária federal como no edital para 
Analista e Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.

4. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Vamos firmes em nossa preparação rumo a aprovação… que venha a ESAF e a famigerada 
prova… pois nós vamos passar por cima que nem rolo compressor…

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele 
seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 

2 Pedro 3:18

Querido desejo de todo coração que esta aula lhe seja bem útil para que conheças ainda mais a 
respeito do Imposto sobre a Renda.

Para estudarmos sobre o imposto sobre a renda nada melhor do que compreendermos um 
breve histórico a respeito deste imposto.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS

Para iniciarmos o estudo dos princípios constitucionais e das respectivas aplicações ao imposto 
de renda, faz-se necessária uma breve revisão do que estudamos em Direito Tributário.

A Constituição Federal confere à União a prerrogativa para tributar a renda das pessoas físicas 
e jurídicas, dispondo em seu art. 153, III, que compete à União instituir impostos sobre renda e 
proventos de qualquer natureza.

Ocorre que a competência tributária não é ilimitada, eis que está sujeita a restrições impostas 
pela própria Constituição. Essas limitações estão dispostas, em sua maioria, em seção específica 
do texto constitucional denominada “Das Limitações do Poder de Tributar”, cuja disciplina está 
discriminada nos arts. 150 a 152. 
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É certo, porém, que nem todas as limitações estão dispostas nesses artigos. Diversos dispositivos 
limitadores da competência tributária encontram-se ao longo de todo o capítulo denominado 
“Sistema Tributário Nacional”. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“... quando a Constituição desejou estabelecer limitação ou vedação referente a qualquer 
tributo e não às suas espécies, ela foi expressa, como v.g., art. 146, III, a (definição de tributos e 
suas espécies), art. 150, I (princípio da legalidade tributária), II (regra geral para os tributos), III 
(cobrança de tributos), art. 151, art. 152, art. 155, §3º (‘À exceção dos impostos de que tratam 
o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro tributo poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, 
combustíveis e minerais do País.’)” (STF, REx 165.939, excerto do voto do relator, Minº Carlos 
Velloso).

Essas imposições constitucionais, limitadoras da competência tributária dos entes políticos, 
são de observância obrigatória, ressalvadas as exceções previstas na própria Carta Magna. 
No entanto, não se revestem sempre da mesma natureza. Algumas limitações constituem 
princípios constitucionais, outras figuram como imunidades.

Os princípios são regras que, apesar de não impossibilitar o exercício da competência tributária 
do ente político, o impede de fazer com total liberdade, de modo que a segurança jurídica seja 
garantida aos contribuintes.

As imunidades, por outro lado, impedem o exercício da competência tributária do ente 
político sobre determinadas situações, pessoas ou bens. Significa que, embora competente 
para instituir o tributo, o ente político não o poderá fazer sobre as pessoas, bens ou situações 
abrangidos pela imunidade.

Nesse sentido, dentre as limitações constitucionais ao poder de tributar, temos que os princípios 
delimitam o exercício da competência, enquanto as imunidades impedem o exercício.

Assim, podemos concluir que os princípios são instrumentos demarcadores da competência 
tributária, não sendo, portanto, vedações absolutas ao exercício dessa competência. Ao 
contrário, delimitam, orientam e possibilitam o exercício da competência, impondo-lhe 
contornos a serem seguidos.

Muito ainda se discute acerca da acepção jurídica dos princípios, no sentido de distingui-los das 
regras. Parcela da doutrina defende que não há que se considerar princípio o que na verdade 
seria regra.

Os efeitos práticos da distinção são que os princípios, como elementos norteadores da 
tributação, são aplicáveis indistintamente, sendo de observância obrigatória em qualquer 
situação. Já as regras seriam normas cuja observância depende do contexto, da situação em 
que serão aplicadas. Dessa forma, a aplicação da regra dependeria do caso específico em que 
seria aplicada. Assim tem se posicionado a doutrina:

“Os princípios também obrigam de forma absoluta (não há a opção de aplicá-los em maior 
ou menor grau), embora sua concreção se dê na medida do possível, de acordo com as 
circunstâncias concretas do caso. A diferença entre regra e princípio, pois, não está no grau da 
obrigação, mas no modo de identificação da obrigação no caso concreto. No conflito de regras, 
a solução sempre está em estabelecer uma exceção a uma delas ou a lhe declarar inválida. No 
de princípios, as circunstâncias do caso indicam qual deve ceder, não havendo, de antemão, 
uma proeminência absoluta de qualquer deles. Essa ponderação de princípios compreende 
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a identificação das condições de preeminência e a fundamentação de qual deve prevalecer 
frente às circunstâncias.” (José Antonio Estévez Araújo, La Constitución como Proceso e La 
Desobediencia Civil. Capítulo 3: Los Derechos Fundamentales como Principios).

Contudo, não nos cabe aqui diferenciar o que é princípio e o que é regra. Tendo em vista o 
nosso objetivo maior, ou seja, a preparação para a prova de Legislação Tributária, devemos 
considerar as limitações (exceto as imunidades) como princípios, eis que sendo de observância 
obrigatória pelos entes tributantes, o afastamento da sua aplicação em determinados casos 
não os tornariam regras de aplicação discricionária, já que a própria Constituição disciplina a 
sua incidência e as hipóteses de exclusão.

Discussões doutrinárias à parte, passemos ao estudo dos princípios constitucionais direcionados 
à União.

LEGALIDADE (art. 150, I)

É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que 
o estabeleça.

O princípio da legalidade tributária confirma o disposto no art. 3º do CTN, segundo o qual o 
tributo é prestação instituída mediante lei. Nesse sentido, faz-se necessária uma lei para 
instituir o tributo. Tal previsão pode ser estabelecida em lei ordinária ou lei complementar, 
a depender do tributo, ou, ainda, ato normativo com força de lei, que é o caso das medidas 
provisórias, conforme disposição no art. 62, da CF, caput e §2º. 

Dessa forma, é vedada a instituição de tributos por atos infralegais, vale dizer, aqueles que se 
encontram hierarquicamente abaixo das leis, como é caso dos decretos.

ISONOMIA (art. 150, II)

É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão 
de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.

Na grande maioria dos livros de Direito Tributário, encontramos a definição de que o princípio 
da isonomia significa tratar os iguais de forma e igual e os desiguais de forma desigual, na 
medida das suas desigualdades.

Há que se observar, porém, que a isonomia não se restringe a esta definição. 

A norma que confere tratamento diferenciado não pode ser considerada simplesmente sob 
o aspecto de tratar desigualmente os desiguais. Deve-se, na verdade, analisar se os critérios 
de diferenciação adotados pela lei de fato estão condizentes com o nível de desigualdade 
apresentados pelos contribuintes. Em outras palavras, o critério adotado pelo legislador deve 
guardar estreita relação com as diferenças entre os sujeitos passivos da obrigação tributária.

Caso os critérios previstos em lei não sejam condizentes com o nível de diferenciação dos 
contribuintes, estaremos diante de uma discriminação arbitrária.
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IRRETROATIVIDADE (art. 150, III, a)

É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios cobrar tributos em relação a fatos 
geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.

O princípio da irretroatividade está intimamente ligado à segurança jurídica. Impede, pois, uma 
lei nova de atingir fatos geradores passados, sob pena de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, a inviolabilidade do passado do contribuinte, já regulado por outras normas 
impositivas, teria guarida também no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao determinar 
que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

ANTERIORIDADE (art. 150, III, b)

É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

O princípio da anterioridade, também decorrente da segurança jurídica, garante que o 
contribuinte não seja surpreendido com novas exigências sem que haja prazo suficiente para 
se preparar. Diante de tantas imposições tributárias e outras obrigações particulares, uma 
nova exação comprometeria suas finanças a tal ponto que seria inviável o cumprimento da 
obrigação. Por esta razão, o princípio da anterioridade é comumente chamado de princípio da 
não surpresa.

Em regra, para que a majoração de um tributo possa surtir efeito no exercício seguinte, a lei 
majoradora deve ser publicada até o último dia do ano anterior. Assim, uma lei que majore 
alíquotas de um tributo publicada em 31/12 de determinado ano estaria apta a produzir efeitos 
no exercício seguinte.

Ocorre que a Constituição permite a adoção de medida provisória em matéria tributária 
(ressalvadas as hipóteses em que se exige lei complementar). No entanto, o tratamento do 
princípio da anterioridade é diferente do adotado para as leis. Reza o art. 62, §2º, da CF/88 que 
medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no 
exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que 
foi editada. 

Vale notar que a Constituição Federal, faz referência apenas aos impostos. Nesse caso, há que 
se observar a conversão da medida provisória em lei, para fixar o termo inicial da anterioridade. 
No entanto, quanto às contribuições sociais, o regramento é diferente.

ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (art. 150, III, c)

É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios cobrar tributos antes de decorridos 
90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o 
princípio da anterioridade.

Como acabamos de estudar, a anterioridade garante um prazo mínimo para que o contribuinte 
possa se preparar para o cumprimento da obrigação tributária.



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1585

Entretanto, se houvesse apenas a anterioridade anual, teríamos inúmeras leis instituindo ou 
majorando tributos em 31/12 e produzindo efeitos já em 01/01, eis que já estaríamos em outro 
exercício. Na prática, não restaria nenhuma margem de segurança para o contribuinte, pois 
haveria apenas um dia de intervalo.

A fim de evitar esta prática, a Constituição estabelece a anterioridade de 90 dias, denominada 
de anterioridade nonagesimal ou noventena, conferindo ao contribuinte um prazo razoável 
para o cumprimento da obrigação.

Em se tratando de medida provisória, diferentemente da disciplina aplicável aos impostos, em 
relação às contribuições sociais o STF tem entendido que o termo inicial não é a conversão da 
MP em lei, mas a data da edição da primeira Medida Provisória:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS-PASEP. PRINCÍPIO 
DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA: REEDIÇÃO. I. – Princípio da 
anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6º: contagem do prazo de noventa dias, medida 
provisória convertida em lei: conta-se o prazo de noventa dias a partir da veiculação da primeira 
medida provisória.” (STF. Pleno, RE 232.896/PA, Rel. Minº Carlos Velloso, ago/99).

NÃO CONFISCO (art. 150, IV)

É vedado à União, Estados, DF e Municípios utilizar tributos com efeito de confisco.

O princípio do não-confisco, por si só, já é bastante discutido. Não há um consenso sobre o 
limite do que é confiscatório e o que não é. Assim, há uma área de penumbra onde pairam 
dúvidas se ali o tributo tem efeito confiscatório ou não:

Afirmar que uma alíquota de 40%, por exemplo, seria confiscatória não pode ser considerado 
como verdade absoluta. Há que se analisar o contexto em que a majoração ocorreu. Além disso, 
parcela da doutrina entende que a capacidade contributiva também deve ser considerada na 
análise do efeito confiscatório.

O STF já decidiu a respeito de como deve se avaliar o impacto do efeito confiscatório sobre o 
contribuinte: 
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“A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga 
tributária, mediante verificação da capacidade de que dispõe o contribuinte considerado o 
montante de sua riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os 
tributos que ele deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa política que 
os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau 
de insuportabilidade econômico-financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 
razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo 
Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre 
que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela 
mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/
ou os rendimentos do contribuinte. O Poder Público, especialmente em sede de tributação 
(as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir 
imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio 
da razoabilidade." (ADC 8-MC, Rel. Minº Celso de Mello, julgamento em 13-10-1999, Plenário, 
DJ de 4-4-2003.) No mesmo sentido: ADI 2.551-MC-QO, Rel. Minº Celso de Mello, julgamento 
em 2-4-2003, Plenário, DJ de 20-4-2006.

UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA (art. 151, I)

De acordo com este princípio, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo 
o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito 
Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais 
destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes 
regiões do país.

UNIFORMIDADE DA TRIBUTAÇÃO DA RENDA (art. 151, II)

É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes 
públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes.

Este princípio é direcionado à União e específico para o imposto de renda.

Por força do pacto federativo, não pode a União tributar de forma mais gravosa os rendimentos 
pagos pelos demais entes aos seus servidores ou credores do que aqueles pagos pela própria 
União. Haveria flagrante redução na autonomia dos entes, eis que ao adquirir um título da 
dívida pública, por exemplo, todos iriam optar pela União, tendo em vista a tributação mais 
favorecida. Olhando o lado dos concurseiros, quem iria prestar concursos estaduais ou 
municipais, sabendo que o imposto de renda dos servidores federais seria menor? 

Todos esses princípios que acabamos de estudar estão inseridos na seção das limitações do 
poder de tributar. Cumpre-nos observar, entretanto, que nem todos os princípios representam 
limitações.

Estabelece a Constituição Federal, no art. 145, §1º, que, sempre que possível, os impostos 
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 
facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
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identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte. É o famoso princípio da capacidade contributiva.

Podemos perceber que este princípio não representa uma limitação, mas uma permissão para 
que o ente tributante confira caráter pessoal aos impostos, ou seja, que leve em consideração 
aspectos pessoais do contribuinte na tributação. Desse princípio decorre uma importante 
classificação que divide os impostos em pessoais e reais.

Os IMPOSTOS PESSOAIS são aqueles em que, de acordo com os preceitos constitucionais, devem 
ser levados em consideração os aspectos pessoais do contribuinte, mais especificamente 
o patrimônio, os rendimentos e a atividade econômica. É o caso do imposto de renda, que 
considera, por exemplo, a quantidade de dependentes, as despesas com educação e saúde, 
entre outros aspectos. Dessa forma, duas pessoas que obtenham a mesma renda (fato gerador 
do imposto de renda) podem ser tributadas de formas diferentes, já que serão levados em 
consideração os aspectos pessoais de cada contribuinte.

Como a própria CF/88 define, nem sempre é possível adotar critérios pessoais na cobrança do 
imposto. Vamos imaginar uma colega concurseira que se preparou tanto para aquele concurso 
de fiscal, saiu o resultado e lá está o nome dela na lista. Que felicidade! Com a nomeação e após 
o primeiro salário (não necessariamente), a nossa amiga vai ao shopping comemorar e gasta, 
nada menos, que 80% do seu primeiro salário com roupas, sapatos, perfumes, etc. Presente 
mais do que merecido após meses de estudo. Agora imaginemos se, no momento de pagar 
as compras, a vendedora iria fazer uma série de perguntas à nossa colega, do tipo: “Você tem 
dependentes?”; “Gasta quanto com plano de saúde?”; “Paga faculdade?”. Não mesmo!!! Isso 
porque o ICMS é um imposto real.

Resumindo, o imposto de renda deve obediência aos seguintes princípios constitucionais: 
legalidade, isonomia, irretroatividade, anterioridade, não limitação ao tráfego (embora mais 
direcionado aos impostos reais), não confisco, uniformidade geográfica, uniformidade da 
tributação da renda e capacidade contributiva.

A exceção é o princípio da anterioridade nonagesimal.

As questões sobre princípios costumavam ser bem diretas, como veremos na questão abaixo. 
Porém a ESAF evoluiu bastante e tem exigido conhecimentos doutrinários e jurisprudenciais 
sobre o tema (vide questões propostas). Vejamos o modelo mais simples de questão.

Questão

(ESAF – PFN – 2007) Das formulações abaixo, assinale a que não se inclui entre os conteúdos 
normativos que a Constituição considera, relaciona e tipifica, na Seção II, do Capítulo I, do seu 
Título VI, como “Limitações do Poder de Tributar”.

a) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar 
tributo sem lei que o estabeleça.

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

c) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir isenções de tributos da 
competência da União, bem como da competência de uns e outros.

d) A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.
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e) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária 
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Comentários:

A questão pede para assinalar a alternativa que não corresponda a uma limitação constitucional 
ao poder de tributar.

Alternativa A – Correta. Trata-se do princípio da legalidade tributária.

Alternativa B – Correta. Trata-se da imunidade recíproca.

Alternativa C – Apesar de ser vedada a isenção heterônoma (de um ente sobre tributos de 
outro), este dispositivo constitucional é dirigido apenas à União (art. 151, III). Item falso.

Alternativa D – Correta. Corresponde à literalidade do art. 150, §5º, da CF/88.

Alternativa E – Correta. Corresponde à literalidade do art. 152 da CF/88.

Gabarito: C.

DA ORIGEM DO IMPOSTO SOBRE A RENDA

O Imposto sobre a Renda, da forma como o conhecemos hoje, incidente sobre a renda total 
do contribuinte, foi, após diversas tentativas, instituído no Brasil em 1922, mediante a Lei de 
Orçamento nº 4.625, de 31 de dezembro. O apontado diploma legal, em seu art. 31, dispunha :

Art. 31. Fica instituído o imposto geral sobre a renda, que será devido anualmente, por toda pessoa 
física ou jurídica, residente no território do país, e incidirá, em cada caso, sobre o conjunto líquido 
dos rendimentos de qualquer origem.

Tendo em vista a constatação de algumas dificuldades para arrecadá-lo, tal como previsto 
nesse dispositivo, foram procedidas alterações por meio da Lei Orçamentária nº 4.728, de 31 
de dezembro de 1923 (art. 3º), a fim de facilitar a sua implantação, o que ocorreu em 1924. 
Optou-se, então, pela progressividade de suas alíquotas, estabelecidas entre 0,5% e 8%.

Desde então, o Imposto sobre a Renda, o mais pessoal de todos os impostos, tem-se revelado 
importante imposto da União, ao lado do Imposto sobre Produtos Industrializados. 

5. CRITÉRIOS ORIENTADORES

GENERALIDADE

A CF/88 prevê que compete à União instituir impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, sendo que esse imposto será informado pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade, na forma da lei.

Deve-se acrescentar que os critérios orientadores do imposto sobre a renda constituem 
desdobramentos da idéia de isonomia tributária prevista no art. 150, II da CF/88.
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O critério da GENERALIDADE, por primeiro, significa que todas as pessoas que aufiram renda 
e proventos de qualquer natureza devem submeter-se à imposição tributária, sem privilégios 
e discriminações (conforme Misabel Derzi, nota ao Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar 
Baleeiro, 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 293.), logo o tributo deve abranger todos os 
contribuintes pratiquem o ato ou estejam em igual relação com o fato descrito na hipótese 
de incidência. A generalidade abrange todos os contribuintes não se admitindo qualquer 
tributação especial. Todos os contribuintes deverão ser tratados de uma só forma o que, aliás, 
já decorre do próprio princípio da isonomia.

Na lição de Renato Renck, a generalidade abrange todos os contribuintes, não admitindo 
qualquer tributação especial. 

“A generalidade, a nosso ver, compreende com mais evidência os contribuintes, critério pessoal, 
que são os sujeitos passivos da relação tributária. Assim, todos os contribuintes devem ser 
tratados de uma só forma, o que, aliás, já decorre do próprio princípio da igualdade. Com este 
fundamento pode-se afirmar que a renda deve ser reconhecida com a observância do critério 
da generalidade, em que não se admitem classes de contribuintes. Todos, indistintamente, são 
contribuintes, potenciais ou de fato, do imposto.” (Renato Romeu Renck, Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica/Critérios constitucionais de apuração da base de cálculo. Liv. Do Advogado, 
2001, p. 160)

UNIVERSALIDADE

O critério da UNIVERSALIDADE, por sua vez, impõe que nenhuma forma de renda, advinda do 
trabalho, do capital, ou da combinação de ambos, pode estar fora do campo de incidência do 
tributo (Misabel Derzi, nota ao Direito Tributário Brasileiro, de Aliomar Baleeiro, 7. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1997. p. 292) . Este critério se refere à extensão da base de cálculo, que devem 
abranger quaisquer rendas e proventos auferidos pelo contribuinte. A universalidade significa 
que o imposto sobre a renda incide sobre todos os fatos descritos na hipótese de incidência. 
Observa-se que tal princípio não impede que a União venha a conceder isenções objetivas ou 
subjetivas.

Em face do critério constitucional da UNIVERSALIDADE, ter-se-ia de considerar a totalidade das 
rendas do contribuinte como uma totalidade, sem estabelecer distinção entre tipos de rendas 
para tributação diferenciada.

Prosseguindo na lição do autor, a base calculada, além de ser informada pela generalidade, 
terá de ter natureza universal. Ser universal é ser total. Logo, de nada adianta apurar a 
base impositiva dividindo-a em espécies de renda quando, no final, se deve apurar o valor 
informado pela universalidade. Desta forma, para que a renda seja informada pelo critério da 
universalidade, os elementos integrados no processo de sua produção devem estar dispostos 
de forma tal que atendam a este critério. Ou seja, todos devem ser submetidos à tributação de 
forma absolutamente igual. Não há receita diferente de outra, como não há despesa diferente 
de outra. (Renato Romeu Renck, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica/Critérios constitucionais 
de apuração da base de cálculo. Liv. Do Advogado, 2001, p. 161)

Há que se observar, entretanto, que não devemos interpretar de forma literal essas 
considerações, eis que a orientação pelo critério da universalidade não impede a concessão 
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de isenções nem a discriminação entre despesas dedutíveis e indedutíveis, por exemplo. Assim 
defende Luiz Difini:

“... universalidade significa incidir o tributo sobre todos os fatos descritos na hipótese de 
incidência (no caso do imposto de renda, incidir indistintamente sobre diversas espécies 
de rendimento). Tais princípios não impedem, todavia, a concessão de isenções objetivas 
ou subjetivas. Impedem é a exclusão apriorística de determinada categoria de pessoas ou 
rendimentos do rol dos sujeitos passivos ou dos fatos tributáveis.” (DIFINI, Luiz Felipe Silveira. 
Manual de Direito Tributário. Saraiva, 2—3, p. 77)

PROGRESSIVIDADE 

Já o critério da PROGRESSIVIDADE traça orientação para o legislador no estabelecimento de 
critério para a graduação do imposto. A Constituição Federal de 1988 estabelece, expressamente, 
a obrigatoriedade do critério da progressividade para a graduação das alíquotas do Imposto de 
Renda em seu art. 153, § 2º, I. Assim, quanto maior a renda, maior será a progressividade das 
alíquotas fixadas. Esse princípio determina a existência de diversas alíquotas para o Imposto 
de Renda, de acordo com a faixa de renda do contribuinte. Conforme Alexandrino e Paulo 
(2006a, p. 165), com essa técnica dá-se efetividade ao princípio da isonomia, tributando-se 
desigualmente os que se encontram em situação econômica distinta, conforme o axioma de 
que deve pagar mais quem pode pagar mais, o que, para esse imposto, não se concretizaria com 
a mera proporcionalidade. Lembremos que a disponibilidade efetiva de renda de um indivíduo 
aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento de sua renda global.

A progressividade, por sua vez, é critério que exige variação positiva da alíquota à medida que 
há aumento da base de cálculo. De fato, tem-se progressividade quando há diversas alíquotas 
graduadas progressivamente em função do aumento da base de cálculo.

O aluno não deve confundir a progressividade das alíquotas com a seletividade das mesmas. Na 
seletividade as alíquotas de um imposto serão diferentes conforme os objetos são diferentes. 

CUIDADO!

Em virtude do princípio da UNIVERSALIDADE é vedado estabelecer alíquotas 
diferenciadas em função das rendas referidas, é vedada a seletividade no imposto 
sobre a renda.

A progressividade é aplicada quando as alíquotas aumentam à medida que aumenta também a 
base de cálculo. Dessa forma, se tributa de maneira mais gravosa quanto maior a manifestação 
de riqueza do contribuinte, conferindo caráter pessoal. É o que ocorre com o imposto sobre a 
renda.

Imaginemos que um Município qualquer tribute a prestação de determinado serviço à alíquota 
de 5%. Suponha duas prestações de serviços, uma no valor de R$10.000,00 e outra no valor 
de R$25.000,00. No primeiro caso, o valor do ISS devido é de R$500,00 (5% de 10.000). Já 
o segundo contribuinte pagará R$1.250,00 (5% de 25.000). No entanto, apesar de valores 
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diferentes, os dois contribuintes pagam o mesmo percentual de imposto: 5%, ou seja, foram 
tributados de forma proporcional.

Já o imposto de renda, apresenta alíquotas progressivas à medida que aumenta a base de 
cálculo.

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.

Base de cálculo mensal em 
R$ Alíquota % Parcela a deduzir do 

imposto em R$

Até 1.787,77 - -

De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08

De 2.679,30 até 3.572,43 15,0 335,03

De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96

Acima de 4.463,81 27,5 826,15

Nas provas da ESAF, geralmente, os critérios orientadores são cobrados juntamente com o 
princípio da capacidade contributiva, que acabamos de estudar. Senão, vejamos:

Questão

(ESAF – TRF – 2003) Assinale as proposições abaixo com F para falsa ou V para verdadeira e, a 
seguir, indique a opção que contém a sequência correta.

( ) O critério da progressividade do imposto de renda está sintonizado com a capacidade 
econômica do contribuinte e observa o caráter pessoal previsto na Constituição.

(  ) O princípio constitucional da anterioridade significa que a lei tributária não se aplica aos 
fatos geradores anteriores à sua publicação.

( ) Em atendimento às normas constitucionais relativas aos impostos de competência da 
União, para fins de incidência do imposto de renda, devem ser deduzidos da renda recebida 
todos os valores pagos, necessários à sua percepção, atendendo-se, assim, o princípio da não-
cumulatividade.

a) V, F, V
b) V, V, F
c) F, V, V
d) V, F, F
e) F, F, V

Comentários

Item I – O princípio da capacidade contributiva está previsto no art. 145, §1º, da CF/88. De 
acordo com este princípio, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados 
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os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. A progressividade é aplicada quando as alíquotas aumentam à 
medida que aumenta também a base de cálculo. Desse modo, se tributa de forma mais gravosa 
quanto maior a manifestação de riqueza do contribuinte, conferindo caráter pessoal. É o que 
ocorre com o imposto sobre a renda. Item verdadeiro.

Item II – Esta definição corresponde ao princípio da irretroatividade e não ao da anterioridade. 
Item falso.

Item III – Estudamos na Contabilidade que, na apuração do resultado do exercício, as empresas 
deduzem das receitas auferidas aquelas despesas vinculadas à percepção dos rendimentos, 
chegando-se ao lucro (base de cálculo do imposto de renda) ou prejuízo. No entanto, esta 
dedução não guarda relação com o princípio da não-cumulatividade. Segundo este princípio, 
deve ser compensado o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas 
anteriores. 

A não-cumulatividade aplica-se, obrigatoriamente, ao ICMS e ao IPI e, a depender do regime, 
ao PIS e à COFINS. No entanto, não tem aplicação ao imposto de renda. Item falso.

Gabarito: D.

CAPACIDADE ECONÔMICA E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA

Como imposto de natureza pessoal, o imposto sobre a renda deve, necessariamente, ser 
graduado segundo a capacidade econômica do contribuinte, por força de determinação 
expressa da CF\88 em seu art. 145, parágrafo 1º. A progressividade serve de instrumento para 
a tributação da renda conforme a capacidade contributiva.

O imposto de natureza pessoal leva em consideração as condições subjetivas do contribuinte e 
a estrutura do imposto de renda permite verificar com excelência a capacidade contributiva de 
cada sujeito passivo, ao passo que são melhor visualizadas todas as circunstâncias particulares a 
que estão submetidos. O imposto de renda visa cobrar taxa mais justa analisando pessoalmente 
cada contribuinte.

Desta forma fica claro perceber a facilidade com que pode o imposto pessoal se harmonizar com 
o princípio da capacidade contributiva, pois no momento em que se examina minuciosamente 
a vida particular do contribuinte, pode-se auferir com maior perfeição a real capacidade 
econômica e contributiva que ele detém.

Embora o artigo 145, §1º da CF mencione em seu texto "capacidade econômica" acredita-se 
que o legislador originário quis se referir à "capacidade contributiva", muito embora ambas 
signifiquem densidade econômica para suportar imposição.

Acredita-se oportuno diferenciá-las: a capacidade contributiva, consoante aduzido 
anteriormente, corresponde à capacidade do contribuinte em arcar com a imposição do tributo. 
O Fisco arrecada, aos cofres públicos, determinada importância do particular, na medida de sua 
capacidade contributiva, a fim de que o Estado alcance os seus fins.

É cediço que devem os cidadãos cooperar com o pleno desenvolvimento e mantença do Estado 
para que este atinja a finalidade precípua de proporcionar o bem comum. No entanto, esta 
cooperação deve se operar na medida do possível, na proporção das respectivas capacidades 
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de cada contribuinte, e é justamente nisso que consiste o princípio da capacidade contributiva, 
na cooperação de acordo com as condições subjetivas de cada um.

Pode-se inclusive, perceber a importância do referido princípio como um anteparo do cidadão 
frente à máquina estatal, ao passo que lhe é garantido constitucionalmente a graduação de 
acordo com suas possibilidades sob pena de ser instituído imposto juridicamente inválido.

De outro lado, a capacidade econômica se traduz na aptidão do cidadão em adquirir riqueza, 
que pode se verificar em um dos três principais fatos signos presuntivos de riqueza de Becker: 
patrimônio, renda e consumo. Assim, o indivíduo detém capacidade econômica sempre que 
possuir riqueza ou tiver a possibilidade de adquiri-la.

Desta forma, pode-se perceber que embora pertencentes ao mesmo núcleo, capacidade 
contributiva e capacidade econômica não se confundem. A primeira traduz a capacidade 
do cidadão em contribuir no que se relaciona ao pagamento de tributos, ou seja, ele pode 
contribuir porque tem capacidade econômica suficiente para tanto. Cabe salientar, todavia que 
a recíproca não é verdadeira; o cidadão pode ter capacidade econômica, mas esta se revelar 
insuficiente para suportar o ônus da tributação.

Exemplifica-se para finalizar o presente tópico: sabe-se que o imposto de renda contempla 
um limite de isenção. O indivíduo que percebe renda inferior a esse limite, pode consumir 
(participar da economia) vez que tem capacidade econômica, mas, no que tange à tributação 
sobre a sua renda, será isento vez que não tem capacidade contributiva.

PESSOALIDADE

Segundo Geraldo Ataliba, o imposto pessoal seria aquele em que se consegue identificar a 
pessoa do contribuinte, o subjetivismo do mesmo. "São impostos pessoais, aqueles cujo aspecto 
material da hipótese de incidência leva em consideração certas qualidades, juridicamente 
qualificadas, dos possíveis sujeitos passivos [ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência 
tributária. 6ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 142.]". O que é fácil se verificar no imposto 
de renda, onde o Estado pode se relacionar à pessoa do contribuinte considerando todas as 
condições a que ele está submetido podendo auferir com maior perícia, a sua capacidade 
econômica e contributiva.

Assim sendo, se deparados com impostos de natureza pessoal, como no caso em tela, a aplicação 
do princípio da capacidade contributiva é simples. Analisar-se-ão as condições do contribuinte 
para que em função destas, possa-se aferir a sua efetiva capacidade contributiva bem como 
graduar a imposição tributária de acordo com suas possibilidades. No mesmo sentido, Luciano 
Amaro (AMARO, Luciano da Silva. Direito tributário brasileiro. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 138): “A personalização [...] traduz-se na adequação do gravame fiscal às condições pessoais 
de cada contribuinte. É óbvio que não se pretende definir na lei o imposto de cada pessoa, mas 
sim estruturar o modelo de incidência de tal sorte que, na sua aplicação concreta, tais ou quais 
características dos indivíduos (número de dependentes, volume de despesas médicas, etc.) 
sejam levadas em consideração para efeito de quantificação do montante do imposto devido 
em cada situação concreta. A personalização do imposto pode ser vista como uma das faces da 
capacidade contributiva, à qual sem dúvida, o imposto pessoal deve ser adequado.

É nítida a correlação entre o princípio da pessoalidade e as deduções do imposto sobre a renda 
das pessoas físicas, ao passo que são permitidos ao contribuinte abatimentos que incidirão 
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sobre seus rendimentos. Ou seja, se apurará o quantum devido a título de imposto depois de 
abatidas as deduções previstas em lei, sobre o que se discorre a seguir.

LIMITE DE ISENÇÃO E TEORIA DO MÍNIMO VITAL

O limite de isenção existe por inúmeras razões. Acredita-se que o cidadão que recebe 
mensalmente até R$ 1.787,77 na realidade não adquire renda, mas tão-somente a importância 
mínima necessária à sua subsistência. O que não deixa de ser um contra-senso do governo, pois 
de um lado reconhece que esse valor é o mínimo, essencial para a sobrevivência do indivíduo 
e do outro lado fixa o salário mínimo em R$ 724,00 para que este satisfaça todas as suas 
necessidades básicas.

A teoria do mínimo vital, ao contemplar o limite de isenção, visa uma política fiscal mais justa, 
ao passo que protege o cidadão que não tem capacidade contributiva para arcar com o ônus 
da tributação e se tivesse que fazê-lo seria em detrimento da satisfação de suas necessidades 
imprescindíveis à sua sobrevivência.

Os recursos destinados a atender estas finalidades, se somente para isso são suficientes, não 
revelam capacidade contributiva. Revelam apenas uma capacidade econômica mínima, não 
permitindo que dela sejam extraídos quaisquer valores destinados a compor a arrecadação do 
Estado, pois estar-se-ia atingindo alguém sem capacidade contributiva alguma, violentando, 
pois, o princípio constitucional (CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade 
contributiva e da progressividade. São Paulo: Dialética, 1997, p. 53). Assim, o mínimo existencial 
corresponde ao valor que implica no não-pagamento de tributo a título de Imposto de Renda, 
porquanto abrangido pela isenção.

Estes princípios expressos não constituem meras normas programáticas, mas, como ensina 
Paulo Bonavides (Bonavides, Paulo, Curso de Direito Constitucional, Malheiros Editores, 12ª ed., 
São Paulo, 2002) têm função diretiva, condicionando a ação do legislador infraconstitucional, e 
também função derrogatória da legislação anterior que com eles for incompatível. 

Indicações para estudo:

Ver textos: http://www.cjf.jus.br/revista/numero22/artigo04.pdf
  http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1876
  http://jus.com.br/revista/texto/14465/principio-da-capacidade-contributiva

O IR E A ANTERIORIDADE

O princípio da anterioridade do exercício financeiro encontra-se em nossa Constituição desde 
sua promulgação, mas as exceções ao princípio já sofreram alterações pelo constituinte 
derivado.

Vejamos, primeiro, a regra geral, estabelecida no art. 150, III, “b”, da Carta Política, e 
entendamos o seu funcionamento. Estabelece esse dispositivo: “é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.”

Sem dúvida, o mais importante da regra é atentar para o fato de que ela não diz respeito à 
vigência da lei, mas só à publicação. Sua aplicação é bem simples: para que uma lei que crie ou 
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aumente tributo possa ser aplicada (produzir efeitos) em um ano é necessário que ela tenha 
sido publicada no ano anterior.

Para a observância da anterioridade do exercício financeiro, prevista no art. 150, III, “b”, da 
Constituição, é só isso mesmo. Como veremos adiante, a EC 42/2003 instituiu uma exigência 
geral de um prazo mínimo de 90 dias entre a publicação e o início de produção de efeitos da lei 
que cria ou aumenta tributo e essa exigência, como regra, é cumulativa com a anterioridade do 
exercício financeiro.

Mas trataremos da “noventena” (art. 150, III, “c”) depois. Vejamos, agora, um tributo sujeito só 
à anterioridade do exercício financeiro. O imposto de renda. Imaginemos que uma lei publicada 
em 15 de novembro de 2010, vigente a partir dessa data, aumente as alíquotas do IR sobre o 
ganho de capital das pessoas físicas de 15% para 17%.

Quando ela começa a produzir efeitos? Resposta: em 1º de janeiro de 2011.

Isso significa que ela alcançará os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2011 
(o fato gerador do IR sobre o ganho de capital é instantâneo e ocorre na data de alienação do 
imóvel). Para eu saber se foi respeitada a anterioridade do exercício financeiro basta verificar 
se a lei foi publicada no ano anterior (no caso, até 31 de dezembro, porque o IR não está sujeito 
à noventena). Como a lei foi publicada no ano anterior, o IR a 17% pode ser cobrado em relação 
às alienações realizadas já em 1º de janeiro de 2011. E é só isso mesmo. A vigência da lei não 
me interessa. Lógico que se a lei do nosso exemplo contivesse um artigo dizendo, por exemplo, 
“esta lei entra em vigor em 120 dias contados de sua publicação”, ela só poderia produzir 
efeitos a partir do 120º dia, data do início de sua vigência . Entretanto isso não tem nada a ver 
com a anterioridade do exercício financeiro, mas sim com a regra de vigência que a própria lei 
estabeleceu para ela mesma.

6. RENDA E PROVENTOS. CONCEITO

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIR O IMPOSTO SOBRE A RENDA
A União tem a competência para criar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, vem prevista no artigo 153, III da CF., informado pelo critérios da generalidade, da 
universalidade e da progressividade , na forma da lei (CF, art. 153,§ 2º e 3º). Não incide esse 
imposto a renda das pessoas políticas que compõem a Federação, autarquias e fundações (CF, 
art. 150,VI , a e §§2º e 3º), a renda de partidos políticos , e suas fundações, das entidades 
sindicais dos trabalhadores, e das instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos , atendidos os requisitos da lei ( CF, art. 150, VI, c , e § 4º).

ALGUNS CONCEITOS SOBRE RENDA
Conceito econômico de renda: A teoria econômica oferece diferentes conceitos sobre renda. 
A renda pode ser o fruto do capital. Para outros, a renda é fruto do trabalho humano. E ainda 
seria renda a conjugação do capital e do trabalho. 

Renda para Schanz: “pura e simplesmente o acréscimo de potencial econômico do titular entre 
dois momentos quaisquer de tempo”. Aqui a renda é a renda poupada. 
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Renda para Fischer: “ a renda total de um indivíduo no período considerado seria igual à 
soma de todos os serviços, benefícios ou vantagens de que tivesse gozado deduzida a soma 
dos valores monetários que tivesse reinvestido, ou seja, menos o valor monetário total da 
poupança” Nesse conceito de renda não esta abrangida a renda poupada (aumento do 
patrimônio ao final do período), mas apenas renda consumida. A renda consumida por não se 
incorporar ao patrimônio, não aparece como aumento patrimonial ao final do período.

Simons (síntese das duas concepções anteriores): “renda seria igual à soma algébrica dos 
valores monetários dos consumos ocorridos no período considerado mais os valores monetários 
do capital, no início e no fim desse período, de modo a incluir automaticamente na definição o 
acréscimo patrimonial ou, no caso inverso, deduzir a sua redução” Isto é, a renda seria apurada, 
somando-se ao valor apresentado pelo patrimônio no final do período, o total dos gastos, e 
deduzindo daí o valor do patrimônio no início do período. A renda seria o saldo positivo obtido 
ou  a soma da renda poupada e da renda consumida. Ou ainda, a soma das  receitas que foram 
incorporadas ao patrimônio e determinaram o seu aumento, e das receitas consumidas no 
período e não trouxeram nenhum acréscimo de patrimônio, no final do período.

DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE RENDA

A Constituição não define renda, nem proventos de qualquer natureza. Mas a Constituição 
Federal submete a renda e os proventos ao princípio geral da capacidade contributiva e aos 
princípios da generalidade, universalidade e progressividade e criou certas situações que 
privilegiou com imunidades. Na Constituição Federal a renda tem sentido econômico e deverá 
representar um ganho, ou uma riqueza nova, pois assim atende o princípio da capacidade 
contributiva. 

Não obstante o acima exposto, o fato é que o “conceito constitucional de renda” tem sido 
traduzido pela jurisprudência como acréscimo patrimonial.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da CF/88, decidiu por unanimidade no 
RE nº 117.887-6/SP que a expressão “renda e provento de qualquer natureza” significa sempre 
“acréscimo patrimonial”. Como forma de melhor enfatizar o viés de acréscimo patrimonial do 
conceito de renda, o Minº Carlos Velloso ao relatar o referido recurso extraordinário dispôs 
assim: “não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir renda ou provento 
sem que haja acréscimo patrimonial”. 

Todavia, ressalta-se que o conceito de renda tributável não coincide com o da Economia, 
que considera qualquer acréscimo patrimonial passível de sofrer a tributação em pauta. 
A distinção que se faz entre o conceito jurídico de renda para as demais ciências se faz no 
sentido de que para o Direito o conceito tem uma extensão bem mais restrita, qual seja, de 
acréscimo patrimonial, experimentado durante certo lapso de tempo, que só pode ser levado 
à tributação quando atende aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da não 
confiscatoriedade. 

CONCEITO DE RENDA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
O CTN prevê no caput do art. 43 que a hipótese de incidência do imposto sobre a renda é a 
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de: 

a) renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; e ,
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b) de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda.

Contextualizando melhor o que dispõe o art. 43, tem-se que a disponibilidade econômica pode 
ser entendida como o poder de dispor efetivo e atual, de quem tem posse direta da renda; o 
que a caracteriza é a aquisição da posse direta da moeda ou de direitos dotados de liquidez 
imediata (quase-moeda). Já a disponibilidade jurídica é presumida por força de lei e abrange a 
aquisição virtual, e não efetiva, do poder de dispor de renda; a disponibilidade é virtual quando 
já ocorreram todas as condições necessárias para que se torne efetiva.

Assim o CTN define proventos de qualquer natureza como acréscimo patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda. Pelo artigo 43 a renda é um acréscimo patrimonial. 
Consequentemente o fato gerador do imposto de renda e o acréscimo patrimonial. Rendas e 
Proventos são espécies dentro do gênero dos Acréscimos Patrimoniais. O legislador ordinário 
é livre para descrever como fato gerador do imposto sobre a renda qualquer fenômeno que 
manifeste um acréscimo patrimonial. 

Pois bem, o art. 43 do CTN foi alterado por meio da LC 104/2001, que acrescentou dois 
parágrafos com a previsão de que a incidência do imposto independe da denominação da 
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade de fonte, da 
origem e da forma de percepção, estabelecendo também que a lei estabelecerá as condições 
e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do Imposto de Renda.

RENDA é o acréscimo patrimonial proveniente do trabalho, do capital ou da combinação de 
ambos. Assim, o salário recebido pelo trabalhador no final do mês representa renda, uma vez 
que aquele acréscimo patrimonial teve origem no trabalho. Da mesma forma, quando alguém 
aplica uma quantia em um fundo de investimento ou em ações e obtém rendimentos com 
essas aplicações, auferiu renda, pois constitui acréscimo patrimonial que teve origem no capital 
investido.

Já a definição de PROVENTO é obtida por exclusão, ou seja, representa qualquer outro 
acréscimo patrimonial que não se enquadre no conceito de renda. Dessa forma, quando um 
apostador ganha sozinho na mega-sena acumulada, obteve um provento. A mesma classificação 
se dá ao valor recebido mensalmente por um aposentado.

Podemos, então, perceber que renda e provento distinguem quanto à origem. Enquanto renda 
é algo obtido em função do trabalho ou do capital, o provento é obtido mediante qualquer 
outra ocorrência que não tenha origem no trabalho ou no capital.

Por outro lado, vale notar que renda e provento, como elementos integrantes do fato gerador 
do imposto, se assemelham no que diz respeito ao acréscimo patrimonial. O próprio CTN, ao 
definir provento, o conceitua como acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito 
de renda.

Com fundamento no exposto acima, é possível esquematizar da seguinte forma:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1598

Vamos, então, verificar como a ESAF já cobrou em prova.

Questão

(ESAF – AFRF – 2005) Para os efeitos do imposto de renda, o ___________ percebido na 
alienação de bens imóveis considera-se ___________. Já a importância paga a título de aluguel, 
remetida, creditada, empregada ou entregue ao contribuinte, produzido por bens imóveis é 
denominada _________. Um(a) _________, na linguagem tributária, é o valor percebido 
independentemente de ser produzido pelo capital ou o trabalho do contribuinte.

a) rendimento; rendimento de capital; ganho imobiliário; sinecura
b) provento; rendimento imobiliário; provento predial; provento
c) rendimento; rendimento de capital; ganho imobiliário; prebenda
d) ganho; ganho de capital; rendimento de capital; sinecura
e) ganho; ganho de capital; rendimento de capital; provento

Comentários

A questão nos remete ao que comentamos acima. Para responder ao que se pede, basta ter 
bem fixado o conceito de renda e de proventos.

Podemos verificar que a última lacuna deve ser preenchida com algo que não seja fruto do 
trabalho nem do capital, o que nos leva a concluir que estamos diante de provento.

Dessa forma, já conseguiríamos eliminar três alternativas, restando apenas a “B” e a “E”. Mas, 
vejamos as demais lacunas.

A primeira e a segunda lacunas fazem menção ao valor recebido na alienação de bens imóveis. 
Ora, se o valor foi recebido em função da venda de algo que compunha o patrimônio, estamos 
diante de renda e não de proventos. Afinal, capital não significa apenas dinheiro (Michaelis – 
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa):
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ca.pi.tal

sm (lat capitale) 1 Posses, quer em dinheiro, quer em propriedades, possuídas ou empregadas 
em uma empresa comercial ou industrial por um indivíduo, firma, corporação etc.(...)

A alienação de imóveis com lucro, ou seja, por um valor maior que o custo de aquisição 
representa o que a legislação do imposto de renda denomina de ganho de capital. Como o 
próprio nome diz, podemos perceber que estamos diante de renda e não de proventos.

Resta, portanto, como preenchimento das duas primeiras lacunas, as expressões “ganho” e 
“ganho de capital”, respectivamente.

A terceira lacuna requer o conceito do rendimento de aluguel. Perceba, caro aluno, que também 
estamos diante de renda e não de provento. A diferença entre ganho e rendimento reside no 
fato de que no ganho houve alienação do bem. Já o rendimento, apenas a remuneração pelo 
emprego do capital.

Gabarito: E.

Receita ou rendimento oriundo do exterior: Aqui o § 2º (LC 104, de 10.01.2001), prevê que, 
receita ou rendimento oriundo do exterior, terá o momento de sua disponibilidade, determinado 
por lei. O fato real é que o momento da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da 
receita ou rendimento ocorre no momento em que ser verifica o acréscimo patrimonial e não 
em algum outro momento fixado em lei. 

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis.

Montante real: A base de cálculo é que permite quantificar a dimensão econômica da hipótese 
de incidência do imposto. O montante real diz respeito ao  valor real do acréscimo patrimonial, 
pois é esse acréscimo que caracteriza a renda e os proventos de qualquer natureza, cuja 
disponibilidade, econômica ou jurídica, quando adquirida, constitui o fato gerador do imposto 
sobre a renda. A base de cálculo deverá refletir o acréscimo patrimonial na sua expressão 
monetária líquida, excluídas as despesas que foram necessariamente feitas na aquisição da 
renda ou dos proventos. Tais despesas deverão ser deduzidas independentes de previsão na 
lei ordinária. Caso a lei ordinária escolha como base de cálculo do imposto sobre a renda o 
resultado de um empreendimento, ou de uma operação, será obrigatória a exclusão dos 
efeitos da desvalorização da moeda; tendo em vista que em períodos inflacionários o preço 
final embute os efeitos da inflação.  Assim a base de cálculo quando se tratar de ganhos de 
capital deve espelhar ganho líquido, com a exclusão das despesas necessariamente feitas e a 
atualização monetária do custo de aquisição. 

Com base no artigo 145, §1º da CF e o art. 153, §2º , I o imposto sobre a renda terá caráter 
pessoal e fica assegurada a progressividade. 

Montante arbitrado: Artigo 148 do CTN, que autoriza a utilização do arbitramento na atividade 
do lançamento. Ocorre o lucro arbitrado, como base de cálculo do imposto sobre a renda, 
nos casos em que o sujeito passivo não possui os elementos e as informações necessárias 
à determinação do lucro real. Pode ocorrer através de uma fiscalização ou por iniciativa do 
sujeito passivo. 
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Montante presumido: O CTN permite que a base de cálculo do imposto sobre a renda seja 
representada pelo valor presumido do acréscimo patrimonial. A presunção consiste numa 
operação lógica pela qual, partindo-se de fatos conhecidos, apreende-se uma realidade 
não conhecida, mas provavelmente verdadeira. Assim não conhecendo o montante real do 
acréscimo patrimonial, permite-se presumi-lo, com base em fatos  conhecidos. 

JURISPRUDÊNCIA SOBRE O IMPOSTO SOBRE A RENDA:

I – Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei 
vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração (STF, Súmula 
584).

O imposto de renda da pessoa física, no sentido de que são considerados dois períodos 
distintos: o ano-base (ou ano-exercício), que é aquele em que se realiza o fato gerador e que 
no Brasil coincide com o ano civil; e o ano da declaração, que é quando se apura o montante 
devido, declara e recolhe o tributo sob a condição suspensiva de ulterior homologação.

Desta forma, muito já foi discutido acerca de qual dos dois supra-referidos períodos (ano-base 
ou ano da declaração) deveria ser informado pelo princípio da anterioridade. Ora, sabe-se que 
o fato gerador do imposto de renda não é instantâneo, mas continuado; ou seja, é necessário 
o transcurso do lapso temporal de doze meses (ano-exercício) para que ele se configure. No 
ano da declaração o que se tem é tão-somente a descrição do quantum apurado e o efetivo 
pagamento.

Para que se alcance o fim colimado pelo princípio da anterioridade, qual seja ele a não-surpresa 
do contribuinte no que tange ao pagamento de tributos, necessário se faz observar a lei 
vigente (no caso do imposto de renda) no dia 31 de dezembro do ano anterior ao ano-exercício, 
possibilitando aos contribuintes a perfeita noção da carga tributária a ser suportada bem como 
as normas a que estariam submetidos na constância do ano da realização do fato gerador. No 
mesmo sentido, Luciano Amaro:

A aquisição da disponibilidade de renda resulta de fatos (voluntários ou não) que se produzem 
ao longo do período, e que são fatos jurídicos, relevantes para efeito da lei tributária. Por isso 
e em face dos princípios da anterioridade, da irretroatividade e da segurança do direito (a não-
surpresa), bem como as demais implicações do Estado de Direito, é vedada a alteração da lei, 
para criar ou aumentar o imposto, após iniciado o período.

Se, por exemplo, fosse majorada alíquota no ano-base 2009, e no ano da declaração (2010) já 
se tivesse que informar e pagar o imposto observando a alíquota superior, restaria configurada 
flagrante ofensa ao princípio da irretroatividade. Tal princípio, disposto na alínea "a", inciso III 
do art. 150, CF, não é exclusivo do direito tributário, sendo genérico a toda ordem jurídica.



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1601

Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior, com base em contrato de 
mútuo (STF, Súmula 586).

Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e 
prestados no Brasil (STF, Súmula 587).

O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito a incidência 
do imposto de renda (STJ, Súmula 136).

A indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não 
está sujeita à incidência do imposto de renda (STJ, Súmula 215).

O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não esta sujeito ao 
imposto de renda  (STJ, Súmula 136).

Não está sujeita ao imposto de renda a indenização recebida por pessoa jurídica em 
decorrência de desapropriação amigável ou judicial (TRF, Súmula 39).

Em tema de imposto de renda, a desclassificação da escrita somente se legitima  na 
ausência de elementos concretos que permitam a apuração do lucro real da empresa, não a 
justificando simples atraso na escrita (TRF, Súmula 76).

É ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em  extratos ou 
depósitos bancários (TFR, Súmula 182).

7. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA

Disponibilidade econômica ou jurídica: Tal expressão vem do caput do artigo 43 do CTNº Para 
que ocorra a disponibilidade econômica, basta que o patrimônio resulte economicamente 
acrescido por um direito, ou por um elemento material, identificável como renda ou como 
proventos de qualquer natureza. A DISPONIBILIDADE ECONÔMICA é o simples acréscimo 
patrimonial já a disponibilidade financeira é a existência física dos recursos em caixa.

Para Kiyoshi Harada “a disponibilidade econômica consiste no acréscimo patrimonial decorrente 
de uma situação de fato, ocorrendo no instante em que se verifiquem as circunstâncias 
materiais necessárias a que produza efeito, nos termos do art. 116, I do CTN”.

A disponibilidade econômica é a obtenção da faculdade de usar, gozar e dispor do dinheiro ou 
de coisas conversíveis. É ter o fato concretamente.

Já a DISPONIBILIDADE JURÍDICA é a titularidade jurídica da renda ou dos proventos que 
acrescem o seu patrimônio; isto é, a renda ou os proventos devem provir de fonte lícita. Assim 
o bem adquirido ilicitamente não tem disponibilidade jurídica mas apenas econômica, para o 
art. 43 do CTN, basta apenas uma das disponibilidades. 

Denominação, forma e origem da receita ou rendimento. LC 104, de 10.01.2001. Assim tanto a 
receita como o rendimento importam acréscimo patrimonial. Independente da denominação, 
da localização, da condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 
percepção. A alteração em questão de cunho anti-elisivo e totalmente desnecessário. Ainda 
para Harada a “disponibilidade jurídica consiste no direito de usar, por qualquer forma, da 
renda e dos proventos definitivamente constituídos, nos termos do direito aplicável (art. 116, II 
do CTN).”
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A disponibilidade jurídica é a obtenção dos direitos de créditos não sujeitos à condição 
suspensiva, representados por títulos e documentos de liquidez e certeza. Representa o ter 
direito abstratamente. O IR só pode incidir quando há acréscimo patrimonial, salientando que 
não há necessidade de o rendimento ser efetivamente recebido pelo sujeito passivo, sendo 
suficiente que este tenha adquirido o direito de crédito sobre ele, ou seja, a disponibilidade 
jurídica. Portanto, se um contribuinte vende um produto no último dia do ano, porém só 
recebe o pagamento no 1º. dia do ano consecutivo, considera-se para fins de tributação a data 
da venda e não a do recebimento, pois com a venda o contribuinte adquire a disponibilidade 
jurídica sobre o rendimento tributável.

A disponibilidade econômica ou jurídica pode variar, em razão:

a) Da renda de capital: aluguel, “royalties”, recebimentos decorrrentes de aplicações 
financeiras, lucros, participações nos lucros, bonificações, rendimentos de partes 
beneficiadas, etc.

b) Da renda do trabalho: salários, honorários, pro labore, comissões, etc.

c) Da renda da combinação do capital e do trabalho: pró-labore, lucro, etc.

d) Dos proventos de qualquer natureza: aposentadorias, pensões, ganhos em loterias, 
doações, etc.

O art. 43 do CTN estabelece que o imposto de renda incidirá sobre a disponibilidade econômica 
ou jurídica da renda. Mas o que podemos entender como disponibilidade econômica e 
disponibilidade jurídica?

Primeiramente, devemos entender que o Código Tributário Nacional, ao estabelecer os dois 
institutos como possíveis fatos geradores do imposto de renda, não os definiu como sinônimos, 
mas como possibilidades distintas, independentes. Assim, entende a doutrina. Senão, vejamos:

“É preciso notar desde logo que o Código não colocou as duas palavras – ‘econômica’ e 
‘jurídica’ – como termos sinônimos e substituíveis um pelo outro, nem os mencionou como 
complementares, até porque não aludiu à ‘disponibilidade econômica e jurídica’, mas, sim, à 
‘disponibilidade econômica ou jurídica’, isto é, como disponibilidades alternativas, de maneira 
a que uma ou outra possa gerar a incidência do imposto de renda.” (OLIVEIRA, Ricardo Mariz 
de. Fundamentos do Imposto de Renda. Quarter Latin, 2008, p. 289)

Na esteira desse entendimento, a doutrina dominante define de maneira clara esses institutos. 
Vejamos a conceituação do renomado jurista Hugo de Brito Machado:

“Entende-se por disponibilidade econômica a possibilidade de dispor, possibilidade de fato, 
material, direta, da riqueza. Possibilidade de direito e de fato, que se caracteriza pela posse 
livre e desembaraçada da riqueza. Configura-se pelo efetivo recebimento da renda ou dos 
proventos. Como assevera Gomes de Sousa, na linguagem de todos os autores que tratam do 
assunto, ‘disponibilidade econômica corresponde a rendimento (ou provento) realizado, isto é, 
dinheiro em caixa” (MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. 2ª 
ed, Atlas, 2007, p. 448)

Vale destacar que para a doutrina dominante disponibilidade econômica é sinônimo de 
disponibilidade financeira, ou seja, ocorre quando há o recebimento de fato do valor classificado 
como renda.
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Já a disponibilidade jurídica, nos dizeres de Hugo de Brito Machado “configura-se, em princípio, 
pelo crédito da renda ou dos proventos. Enquanto a disponibilidade econômica corresponde 
ao rendimento realizado, a disponibilidade jurídica corresponde ao rendimento (ou provento) 
adquirido, isto é, ao qual o beneficiário tem título jurídico que lhe permite obter a respectiva 
realização em dinheiro (p. ex., o juro ou dividendo creditados).”

Observa-se que, na visão da doutrina, a disponibilidade jurídica se assemelha ao conceito 
contábil da receita pelo regime de competência, ou seja, aquela registrada na contabilidade 
pelo princípio da competência, segundo o qual as receitas devem ser incluídas na apuração do 
resultado do período em que ocorrerem independente de recebimento.

Nessa linha, podemos assim esquematizar o entendimento doutrinário:

Não obstante esta conceituação doutrinária, que vem sendo amplamente adotada, é importante 
conhecermos o entendimento firmado pelo STJ, no ano de 2008, que conferiu interpretação 
diversa ao art. 43 do CTNº Vejamos o que decidiu a Corte no julgamento do REsp 983.134/RS:

“DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA DA RENDA. ...

1. O art. 43 do CTN, sobretudo o seu § 2º, determina que o imposto de renda incidirá sobre 
a disponibilidade econômica ou jurídica da renda e que a lei fixará o momento em que se 
torna disponível no Brasil a renda oriunda de investimento estrangeiro.

(...)

4. Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira 
da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última se refere à 
imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, 
independentemente da existência de recursos financeiros.

5. Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade financeira) 
para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda, limitando-se a lei a 
exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade econômica).” (STJ, 2ª T., REsp 
983.134/RS, Rel. Minº CASTRO MEIRA, abr/08).

O STJ tem mantido o entendimento esposado acima, conforme se observa no AgRg nos EDcl no 
REsp 1232796 RS 2011/0018036-7, Minº HUMBERTO MARTINS, DJe 09/02/2012.

Podemos perceber que o entendimento firmado pelo STJ diverge daquele defendido pela 
doutrina, no que diz respeito à nomenclatura dos institutos. Temos, pois, que para o STJ:



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1604

“Mas, professor! Agora complicou?!?!?!   E se cair na prova o que devo marcar?”

A primeira classificação tem sido amplamente adotada e é mais provável que venha a ser 
exigida. No entanto, é bom conhecer este julgado do STJ, pois se a questão expressamente o 
exigir, você não terá problemas.

Vejamos como este tema poderia ser exigido em prova.

Questão 

O art. 43 do CTN, sobretudo o seu § 2º, determina que o imposto de renda incidirá sobre a 
disponibilidade econômica ou jurídica da renda e que a lei fixará o momento em que se torna 
disponível no Brasil a renda oriunda de investimento estrangeiro. Julgue os itens a seguir de 
acordo com a interpretação do STJ.

(   ) Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira da renda 
ou dos proventos de qualquer natureza.

(  ) Disponibilidade econômica se refere à imediata "utilidade" da renda, já disponibilidade 
financeira está atrelada ao simples acréscimo patrimonial.

(  ) Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível para que se considere 
ocorrido o fato gerador do imposto de renda.

a) V, V, V
b) V, F, V
c) F, V, F
d) F, F, F
e) F, F, V

Comentários

Em questões de prova devemos analisar bem o que o enunciado pede.

Se não fizer referência a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial, devemos 
responder de acordo com o que entende a doutrina dominante. Apenas adotaremos o 
posicionamento do STJ se a questão expressamente o pedir.

Foi exatamente o que ocorreu nesta questão. O enunciado pede que se responda “de acordo 
com a interpretação do STJ”, logo devemos nos manter vinculados à interpretação adotada no 
REsp 983.134.

Contudo, você não pode deixar de observar que, tanto na interpretação dada pelo STJ como na 
visão da doutrina, ocorre o fato gerador do imposto de renda mesmo que não aconteça o efetivo 
recebimento, bastando que haja acréscimo patrimonial (crédito ou direito ao recebimento).

Gabarito: B.
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8. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL

Acréscimo patrimonial: Para o direito tributário só interessa a dimensão quantitativa, em 
valores monetários do Patrimônio. Só há acréscimo patrimonial se ocorrer a incorporação 
de riqueza nova ao patrimônio existente. Se houver a incorporação de valores líquidos, isto 
é, expurgados dos gastos necessários para obtenção da riqueza. Somente os valores líquidos 
acrescem o patrimônio. Assim riqueza nova e valores líquidos são diretamente ligados ao 
conceito de acréscimo patrimonial, que foram juridicizados pelo CTNº  Assim o legislador 
ordinário não pode descrever como hipótese de incidência  do imposto sobre a renda riqueza 
que não seja nova, e que não se revele em valores líquidos. Aqui o legislador ordinário não 
pode se confrontar com a norma geral criada pelo legislador complementar. 

A lei procura identificar se determinado gasto é necessário para a obtenção da riqueza nova, 
discriminando os gastos que são dedutíveis. No entanto, essa relação de gastos dedutíveis não 
é taxativa, tendo em vista que a lei ordinária não poderá impedir a dedução de qualquer gasto 
que se prove necessários para a obtenção da receita. Tendo em vista que o CTN fixou o conceito 
de renda e proventos de qualquer natureza atrelado à necessidade do acréscimo patrimonial.

O acréscimo patrimonial como realidade dinâmica: As rendas produzidas periodicamente 
por uma fonte permanente constituem  um fluxo dinâmico de ingressos que acrescem 
constantemente o patrimônio. Na visão dinâmica, só interessa o fluxo, a entrada de renda, 
que denota um acréscimo patrimonial. Consequentemente a lei ordinária poderá definir como 
fato gerador do imposto sobre a renda cada um dos ingressos decorrentes do recebimento de 
salários, de rendimento de capital, ou de lucros, isoladamente considerados, sem nenhuma 
obrigação de considerá-los como uma somatória ao final de um período de tempo, nem se 
preocupar com a utilização dos recursos, se em consumo ou em pagamento de obrigações, ou, 
ainda, se permanecem, ou não, no patrimônio, como investimento ou estoque.

O acréscimo patrimonial como realidade estática: O acréscimo patrimonial pode ser encarado 
como o efetivo aumento que o patrimônio revela em relação a uma situação anterior. Basta 
apurar o saldo positivo, obtido mediante a comparação entre o valor do patrimônio no início e 
no final de um dado período.

Importa aqui que continue no patrimônio ao final do período a renda obtida. 

Desta forma, o acréscimo patrimonial tem visões diferentes:  dinâmica e estática com resultados 
diferentes, numa o fluxo de ingressos, noutra a renda apurada ao final de determinado período. 
O legislador ordinário tem ampla liberdade para  escolher qualquer uma das visões e assim 
abranger ambas as idéias dentro do que seja acréscimo patrimonial. 

Conforme acabamos de estudar, renda e proventos se assemelham quanto ao acréscimo 
patrimonial.

Com efeito, há que se observar este elemento como a essência do fato gerador do imposto de 
renda.

Nesse sentido, vejamos o que tem defendido a doutrina e os tribunais superiores:

“Sendo o acréscimo patrimonial o fato gerador do Imposto de Renda, certo é que nem todo 
ingresso financeiro implicará a sua incidência. Tem-se que analisar a natureza de cada ingresso 
para verificar se realmente se trata de renda ou proventos novos, que configurem efetivamente 
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acréscimo patrimonial.” (PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário 
à luz da doutrina e da jurisprudência. 12ª ed. Livraria do Advogado, 2010, p. 724)

“... nem todo dinheiro que ingressa no universo da disponibilidade financeira do contribuinte 
integra a base de cálculo do IR, mas única e exclusivamente os aportes de recursos que 
vão engrossar, com uma conotação de permanência, o patrimônio de quem os recebe...” 
(CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a Renda. 3ª ed. Melheiros, 2009, p. 190)

“IMPOSTO DE RENDA... 2. Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a 
incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, 
conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do 
contribuinte.” (STJ, Primeira Seção, EREsp 976.082/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, ago/08).

Podemos concluir que tanto renda como provento constituem acréscimo patrimonial, sem o 
qual não pode ocorrer o fato gerador do imposto de renda.

Imagine que um trabalhador recebeu diária para representar a empresa em uma reunião que 
ocorreu em outro município. A empresa pagou R$100,00. Ora, esse valor mal dá para cobrir os 
gastos de hospedagem e alimentação do empregado que está a serviço. Isso porque a diária 
representa um valor destinado para custear exclusivamente aquelas despesas, o que nem 
sempre é suficiente, tendo o empregado que completar com o “próprio bolso”.

Observa-se que, por ser algo que apenas irá cobrir o gasto do empregado, aquela verba não 
representa acréscimo patrimonial. Por este motivo, não constitui fato gerador do imposto de 
renda.

Nessa linha, decidiu o STF, no RE 117.887-6/SP, que a expressão “renda e provento de qualquer 
natureza” está intimamente relacionada a acréscimo patrimonial. O relator Minº Carlos Velloso 
assim dispôs: “não me parece possível a afirmativa no sentido de que possa existir renda ou 
provento sem que haja acréscimo patrimonial”.

Vamos verificar como o tema poderia ser cobrado em uma questão de prova?

Questão

Segundo a doutrina dominante e a jurisprudência dos tribunais superiores, podemos afirmar 
que o fato gerador do imposto de renda está relacionado ao conceito de:

a) Receita
b) Capital
c) Ingresso financeiro
d) Acréscimo patrimonial
e) Faturamento

Comentários

O Código Tributário Nacional, ao definir o fato gerador do imposto de renda já estabelece 
critério comum a renda e provento, qual seja: o acréscimo patrimonial.

Também vimos que este é o entendimento defendido pela doutrina dominante, cujo teor consta 
de decisões do STF e do STJ, confirmando o acréscimo patrimonial como elemento central do 
fato gerador do imposto de renda.

Gabarito: D. 
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Qual dos seguintes elementos está relacionado com o caráter pessoal do Imposto de Renda:

a) proporcionalidade
b) não-cumulatividade
c) seletividade
d) anterioridade
e) deduções

Comentário
Observe que a caraterística constitucional da pessoalidade do imposto sobre a renda fica 
bem conhecida quando percebemos que nem toda a renda é tributada da pessoa física, mas 
sim a renda descontada de deduções legais, por exemplo, deduções com dependentes, com 
gastos na educação, com gastos com saúde, com gastos do INSS da empregada doméstica, com 
previdência privada, conforme se pode verificar no quadro a seguir:

9. DEDUÇÕES LEGAIS 2014 - 2015

A regra para fazer a declaração simplificada continua a mesma – ou seja, dá um desconto 
"padrão" de 20% na renda tributável. Este abatimento substitui todas as deduções legais da 
declaração completa.

No IR de 2015, esse desconto está limitado a R$ 15.880,89, o que representa uma correção de 
4,5% frente ao ano passado. Em 2014, o limite foi de R$ 15.197,02.

No caso da dedução por dependentes, o valor subiu de até R$ 2.063,64 em 2014 para até 
R$ 2.156,52 na declaração do IR deste ano. Nas despesas com educação (ensino infantil, 
fundamental, médio, técnico e superior, o que engloba graduação e pós-graduação), o limite 
individual de dedução passou de até R$ 3.230,46, em 2014, para até R$ 3.375,83 na declaração 
de IR deste ano.

Para despesas médicas, as deduções continuam sem limite máximo. Podem ser deduzidos 
pagamentos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
fonoaudiólogos, hospitais, além de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos 
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.

O limite de abatimento da contribuição patronal da Previdência Social incidente sobre a 
remuneração do empregado doméstico na declaração do Imposto de Renda 2014, ano-base 
2013, é de R$ 1.152,88.

Segundo a Receita Federal, esse valor corresponde à alíquota de 12% aplicada sobre o salário 
mínimo de R$ 724 vigente no ano passado. Caso o empregador pague mais de um salário 
mínimo, ele não pode abater todo o valor gasto com a contribuição patronal do INSS

Questões

(ESAF – AFRFB – 2005) Para os efeitos do imposto de renda, o ___________ percebido na 
alienação de bens imóveis considerasse ___________. Já a importância paga a título de aluguel, 
remetida, creditada, empregada ou entregue ao contribuinte, produzido por bens imóveis 
é denominada _________. Um(a) _________, na linguagem tributária, é o valor percebido 
independentemente de ser produzido pelo capital ou o trabalho do contribuinte.
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a) rendimento....rendimento de capital........ganho imobiliário....sinecura
b) provento.......rendimento imobiliário.......provento predial....provento
c) rendimento....rendimento de capital.......ganho imobiliário....prebenda
d) ganho....ganho de capital.......rendimento de capital.... sinecura
e) ganho ....ganho de capital......rendimento de capital.... provento

Comentários

Conforme a Constituição Federal, o imposto incide não apenas sobre a renda, mas sobre 
proventos de qualquer natureza. Podemos afirmar que a incidência do imposto se dá sobre 
todos os ganhos e rendimentos que resultem em aumento patrimonial do contribuinte.

Para concursos públicos, é importante que saibamos diferenciar renda e provento. Nos termos 
dos incisos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, podemos definir renda como sendo 
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Já o conceito de proventos é 
definido por exclusão, compreendendo todos os acréscimos patrimoniais não enquadráveis no 
conceito de renda.

A questão exigiu um pouco mais do candidato, além do conceito de provento, cobrou os 
conceitos de ganho de capital e rendimento de capital. Tais conceitos não estão contidos 
no Código Tributário Nacional, mas é possível afirmar que tanto ganho quanto rendimento 
de capital estão contidos no conceito de renda, pois ambos são produtos do capital. Para 
a legislação do imposto de renda, ganho de capital é aquele auferido na alienação de bens 
ou direitos de qualquer natureza, o ganho não é o valor total percebido na alienação, mas a 
diferença a maior entre o valor da alienação e o custo de aquisição. Já rendimento de capital é 
o resultado auferido pela exploração do capital, como os aluguéis de imóveis, por exemplo.

Outros conceitos importantes:

Prebenda – Rendimento eclesiástico pertencente a um canonicato.

Sinecura – Emprego remunerado, de pouco ou nenhum trabalho.

RENDA –  Produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Ex. lucro na venda de 
imóvel, aluguel, salário, rendimentos de aplicações financeiras, etc.

PROVENTOS – os acréscimos patrimoniais que não forem produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos. Ex. prêmio de loteria, etc.

Gabarito: Alternativa E

(ESAF – TRF – 2002) A generalidade, a progressividade e a universalidade são características 
constitucionais dos impostos da União.

Comentários

Falsa, tais características constitucionais, que são verdadeiros critérios orientadores seguem, 
somente, o Imposto sobre a Renda.

(ESAF – AFRF – 2005) Para os efeitos do imposto sobre a renda, o ganho percebido na alienação 
de bens imóveis considera-se rendimento imobiliário.

Comentários 

Alternativa Falsa, pois o ganho recebido na alienação de imóveis é considerado um ganho de 
capital, nos termos do art. 43, I, CTNº
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(ESAF – AFRF – 2005) Para os efeitos do imposto sobre a renda, a importância paga a título 
de aluguel, remetida, creditada, empregada ou entregue ao contribuinte, produzida por bens 
imóveis é denominada rendimento de capital.

Comentários

Alternativa Verdadeira, pois enquanto o ganho de capital é auferido com a venda do imóvel , o 
rendimento de capital é auferido com a renda do aluguel.

(ESAF – TRF -2003) O critério da progressividade do imposto sobre a renda está sintonizado com 
a capacidade econômica do contribuinte e observa o caráter pessoal previsto na Constituição 
Federal.

Comentários

Alternativa Verdadeira, a Progressividade nada mais é do que a variação positiva da alíquota à 
medida que há aumento da base de cálculo. Este princípio tem estreita relação com o princípio 
da capacidade contributiva. Diz a doutrina que a base tributável sempre será uma expressão 
de riqueza de cada indivíduo e a progressividade resulta em maiores ônus para quem detém 
maiores riquezas. 

(ESAF – TRF – 2003) Em atendimento às normas constitucionais relativas aos impostos de 
competência da União, para fins da incidência do imposto sobre a renda, devem ser deduzidos 
da renda recebida todos os valores pagos, necessários à sua percepção, atendendo, assim, o 
princípio da não cumulatividade.

Comentários

Alternativa Falsa, o imposto sobre a renda não observa o princípio da não cumulatividade, tais 
como o IPI e o ICMS.

10. TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS 

Em 26 de março de 1999, o governo federal publicou o Regulamento do imposto sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza, formado por quatro livros assim divididos:

Tributação das Pessoas Físicas ( Livro 1 – Art 2º a 145 ).

Tributação das Pessoas Jurídicas ( Livro 2 – Art 146 a 619 ).

Tributação na Fonte e sobre Operações Financeiras ( Livro 3 – Art 620 a 786 ).

Administração do Imposto ( Livro 4 – Art 787 a 1004 ).

O edital do concurso trata em um dos seus itens na tributação das pessoas físicas, o que se 
encontra detalhado nos artigos 2º a 145 do Livro 1 do RIR. 
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11. INCIDÊNCIA (art. 2º a 22 RIR) 

O imposto de renda pessoa física incide sobre os contribuintes que são aqueles que são 
domiciliados ou residentes no Brasil. São excluídos dessa condição os residentes e domiciliados 
no exterior. Esses, apesar de não serem contribuintes, poderão ser sujeitos passivos do IR, 
obrigados, por força do disposto no art. 2º, ao pagamento do imposto quando percebam, 
no Brasil, renda e proventos de qualquer natureza. Aí serão tributados na fonte (Livro III, do 
RIR/99). Nesse caso, a fonte pagadora efetuará a retenção do imposto devido, entregando ao 
beneficiário residente ou domiciliado no exterior apenas o valor líquido do rendimento. 

A simples fixação de residência ou domicílio no Brasil não traz como consequência a condição 
de contribuinte do IR. Há outro requisito: a titularidade de disponibilidade econômica ou 
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.

Residente e domiciliada no Brasil, a pessoa física que auferir rendimentos ou proventos de 
qualquer natureza será contribuinte do IR. 

O art. 1º, parte final, dispõe serem irrelevantes a nacionalidade, o sexo, a idade, o estado civil 
ou a profissão. Pelo que se depreende da norma constante do art. 3º, não importa também a 
capacidade civil. Segundo aquela norma, também os incapazes são contribuintes do IR.

Sobre os conceitos de domicílio e residência: 

DE PLÁCIDO E SILVA assim os define: "(...) o lugar em que temos nossa habitação ordinária 
ou em que mantemos nossa residência habitual. (...) o centro ou sede de atividades de uma 
pessoa, o lugar em que mantém o seu estabelecimento ou fixa a sua residência com ânimo 
definitivo. (...) É a residência mantida com o animus manendi, capaz de gerar uma situação de 
direito, objetivada pelo domicílio. (...) A residência, apresentando uma situação meramente 
de fato, é o local em que a pessoa vive, sem esse caráter definitivo ou de tê-lo como centro de 
atividades, advindo de permanência ou efetividade, e a intenção de mantê-la nesse sentido. 
(...) O domicílio, assim, pode compreender a residência. (...) Mas esta, nem sempre indica o 
domicílio, por vezes tido como a sede legal, ou eleita, da pessoa, para nele centralizar todos 
os seus negócios ou atividades. (...)." (Vocabulário Jurídico. Vol. II. 3ª Edição, Ed. Forense, São 
Paulo, 1973).

A lei civil define o domicílio civil da pessoa natural como o lugar onde ela estabelece sua 
residência com ânimo definitivo (CC, art. 31). No novo Código Civil, com vigência a partir de 
janeiro/2003, a definição é mantida (art. 70) e o artigo 71 dispõe que “Se, porém, a pessoa 
natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu 
qualquer delas.”

O imposto de renda incide sobre a renda auferida, e quem a aufere torna-se sujeito passivo 
da relação jurídico-tributária. A pessoa que tem renda deve pagar imposto: este é o princípio 
básico. Como visto, a renda pode originar-se do trabalho ou do capital. E, quando é produto 
desse último, é irrelevante para efeitos de tributação a natureza do direito sobre o bem que a 
produz.
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12. RENDIMENTO (art. 37 e 38 RIR)

Os rendimentos de um contribuinte poderão ser considerados tributáveis ou isentos ou não 
tributáveis.

Os rendimentos brutos do contribuinte estão descritos no art. 37 do RIR.

TÍTULO IV
Rendimento Bruto

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos 
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não 
correspondentes aos rendimentos. 

Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em 
condomínio deverão mencionar esta circunstância.

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, 
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens 
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, 
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a 
qualquer título. 

Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem 
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, 
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

Já os rendimentos tributáveis estão subdivididos:

Seção I – Rendimentos do Trabalho Assalariado e Assemelhados;

Seção II – Rendimentos do Trabalho Não Assalariado e Assemelhados;

Seção III – Rendimentos de Aluguel e Royalties;

Seção IV – Rendimentos de Pensão Judicial;

Seção V – Outros Rendimentos;

Seção VI – Rendimentos Recebidos Acumuladamente;

Seção VII – Rendimento de Atividade Rural;

Seção VIII – Atualização Monetária dos Rendimentos.
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13. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL (art. 43 a 72 RIR)

CAPÍTULO III
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Seção I
RENDIMENTOS DO TRABALHO  

ASSALARIADO E ASSEMELHADOS

Rendimentos do Trabalho Assalariado, de 
Dirigentes e Conselheiros de Empresas, de 
Pensões, de Proventos e de Benefícios da 
Previdência Privada

Art. 43. São tributáveis os rendimentos 
provenientes do trabalho assalariado, as 
remunerações por trabalho prestado no 
exercício de empregos, cargos e funções, e 
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, 
tais como: 

I – salários, ordenados, vencimentos, soldos, 
soldadas, vantagens, subsídios, honorários, 
diárias de comparecimento, bolsas de 
estudo e de pesquisa, remuneração de 
estagiários; 

II – férias, inclusive as pagas em dobro, 
transformadas em pecúnia ou indenizadas, 
acrescidas dos respectivos abonos; 

III – licença especial ou licença-prêmio, 
inclusive quando convertida em pecúnia; 

IV – gratificações, participações, interesses, 
percentagens, prêmios e quotas-partes de 
multas ou receitas; 

V – comissões e corretagens; 

VI – aluguel do imóvel ocupado pelo 
empregado e pago pelo empregador a 
terceiros, ou a diferença entre o aluguel que 
o empregador paga pela locação do imóvel 
e o que cobra a menos do empregado pela 
respectiva sublocação; 

VII – valor locativo de cessão do uso de bens 
de propriedade do empregador;

Exemplo: um empregador que é 
proprietário de imóvel residencial 
cujo valor locatício é de R$ 
1.000,00, e cede o uso esse imóvel 
a empregado, sem cobrar-lhe o 
aluguel que cobraria de um terceiro 
qualquer. Nesse caso, o valor 
locatício é tributado na pessoa 
física do empregado, como se o 
valor lhe houvesse sido pago em 
espécie e utilizado na locação de 
qualquer imóvel. 
Como não existe pagamento, o 
valor locatício deverá comprovado 
mediante qualquer prova 
admitida em direito, mas, no 
caso de divergência entre o valor 
atribuído pelo contribuinte (e fonte 
pagadora) e o valor pretendido pelo 
Fisco, mediante laudo de avaliação, 
emitido por peritos especializados.

VIII – pagamento ou reembolso do imposto 
ou contribuições que a lei prevê como 
encargo do assalariado; 

IX – prêmio de seguro individual de vida do 
empregado pago pelo empregador, quando 
o empregado é o beneficiário do seguro, ou 
indica o beneficiário deste; 

X – verbas, dotações ou auxílios, para 
representações ou custeio de despesas 
necessárias para o exercício de cargo, 
função ou emprego;

XI – pensões, civis ou militares, de qualquer 
natureza, meios-soldos e quaisquer outros 
proventos recebidos de antigo empregador, 
de institutos, caixas de aposentadoria ou de 
entidades governamentais, em virtude de 
empregos, cargos ou funções exercidos no 
passado; 
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XII – a parcela que exceder ao valor previsto 
no art. 39, XXXIV; 

XIII – as remunerações relativas à prestação 
de serviço por: 

a) representantes comerciais autônomos 
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 34, § 1º , alínea 
¨b¨); 

b) conselheiros fiscais e de administração, 
quando decorrentes de obrigação 
contratual ou estatutária; 

c) diretores ou administradores de 
sociedades anônimas, civis ou de qualquer 
espécie, quando decorrentes de obrigação 
contratual ou estatutária; 

d) titular de empresa individual ou sócios 
de qualquer espécie de sociedade, inclusive 
as optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei 
nº 9.317, de 1996; 

e) trabalhadores que prestem serviços a 
diversas empresas, agrupados ou não em 
sindicato, inclusive estivadores, conferentes 
e assemelhados; 

XIV – os benefícios recebidos de entidades 
de previdência privada, bem como as 
importâncias correspondentes ao resgate 
de contribuições, observado o disposto no 
art. 39, XXXVIII; 

XV – os resgates efetuados pelo quotista 
de Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual – FAPI; 

XVI – outras despesas ou encargos 
pagos pelos empregadores em favor do 
empregado;

XVII – benefícios e vantagens concedidos 
a administradores, diretores, gerentes e 
seus assessores, ou a terceiros em relação à 
pessoa jurídica, tais como: 

a) a contraprestação de arrendamento 
mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, 
os respectivos encargos de depreciação, 
relativos a veículos utilizados no transporte 

dessas pessoas e imóveis cedidos para seu 
uso; 

b) as despesas pagas diretamente ou 
mediante a contratação de terceiros, 
tais como a aquisição de alimentos ou 
quaisquer outros bens para utilização pelo 
beneficiário fora do estabelecimento da 
empresa, os pagamentos relativos a clubes 
e assemelhados, os salários e respectivos 
encargos sociais de empregados postos 
à disposição ou cedidos pela empresa, a 
conservação, o custeio e a manutenção dos 
bens referidos na alínea "a".

§ 1º Para os efeitos de tributação, equipara-
se a diretor de sociedade anônima o 
representante, no Brasil, de firmas ou 
sociedades estrangeiras autorizadas a 
funcionar no território nacional . 

§ 2º Os rendimentos de que trata o inciso 
XVII, quando tributados na forma do § 
1º do art. 675, não serão adicionados à 
remuneração (Lei nº 8.383, de 1991, art. 74, 
§ 2º ). 

§ 3º Serão também considerados rendi-
mentos tributáveis a atualização monetária, 
os juros de mora e quaisquer outras inde-
nizações pelo atraso no pagamento das re-
munerações previstas neste artigo (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 16, parágrafo único).

Ausentes no Exterior a Serviço do País

Art. 44. No caso de rendimentos do trabalho 
assalariado recebidos, em moeda estrangeira, 
por ausentes no exterior a serviço do País, de 
autarquias ou repartições do Governo brasileiro, 
situadas no exterior, consideram-se tributável 
vinte e cinco por cento do total recebido . 

Parágrafo único. Os rendimentos serão 
convertidos em Reais mediante utilização 
do valor do dólar dos Estados Unidos da 
América fixado para compra pelo Banco 
Central do Brasil para o último dia útil da 
primeira quinzena do mês anterior ao do 
pagamento do rendimento. 
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Seção II
RENDIMENTOS DO TRABALHO NÃO-

ASSALARIADO E ASSEMELHADOS

Rendimentos Diversos

Art. 45. São tributáveis os rendimentos do 
trabalho não-assalariado, tais como: 

I – honorários do livre exercício das 
profissões de médico, engenheiro, 
advogado, dentista, veterinário, professor, 
economista, contador, jornalista, pintor, 
escritor, escultor e de outras que lhes 
possam ser assemelhadas;

II – remuneração proveniente de profissões, 
ocupações e prestação de serviços não-
comerciais; 

III – remuneração dos agentes, representan-
tes e outras pessoas sem vínculo empregatí-
cio que, tomando parte em atos de comér-
cio, não os pratiquem por conta própria;

IV – emolumentos e custas dos serventu-
ários da Justiça, como tabeliães, notários, 
oficiais públicos e outros, quando não fo-
rem remunerados exclusivamente pelos co-
fres públicos; 

V – corretagens e comissões dos corretores, 
leiloeiros e despachantes, seus prepostos e 
adjuntos; 

VI – lucros da exploração individual de 
contratos de empreitada unicamente de 
lavor, qualquer que seja a sua natureza; 

VII – direitos autorais de obras artísticas, 
didáticas, científicas, urbanísticas, projetos 
técnicos de construção, instalações 
ou equipamentos, quando explorados 
diretamente pelo autor ou criador do bem 
ou da obra; 

VIII – remuneração pela prestação de 
serviços no curso de processo judicial. 

Parágrafo único. No caso de serviços 
prestados a pessoa física ou jurídica 
domiciliada em países com tributação 
favorecida, o rendimento tributável será 

apurado em conformidade com o art. 245 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 19).

Documentário Fiscal

Art. 46. A Secretaria da Receita Federal instituirá 
modelo de documento fiscal a ser emitido por 
profissionais liberais.

Até o presente, a SRF não estipulou o 
modelo aludido.

Prestação De Serviços Com Veículos

Art. 47. São tributáveis os rendimentos 
provenientes de prestação de serviços de 
transporte, em veículo próprio ou locado, 
inclusive mediante arrendamento mercantil, ou 
adquirido com reserva de domínio ou alienação 
fiduciária, nos seguintes percentuais: 

I – quarenta por cento do rendimento total, 
decorrente do transporte de carga; 

II – sessenta por cento do rendimento total, 
decorrente do transporte de passageiros. 

§ 1º O percentual referido no inciso I 
aplica-se também sobre o rendimento 
total da prestação de serviços com trator, 
máquina de terraplenagem, colheitadeira e 
assemelhados . 

§ 2º O percentual referido nos incisos I e II 
constitui o mínimo a ser considerado como 
rendimento tributável. 

§ 3º Será considerado, para efeito de 
justificar acréscimo patrimonial, somente o 
valor correspondente à parcela sobre a qual 
houver incidido o imposto .

Garimpeiros

Art. 48. São tributáveis dez por cento do 
rendimento bruto percebido por garimpeiros 
na venda, a empresas legalmente habilitadas, 
de metais preciosos, pedras preciosas e 
semipreciosas por eles extraídos. 

§ 1º O percentual a que se refere o caput 
constitui o mínimo a ser considerado 
rendimento tributável. 
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§ 2º A prova de origem dos rendimentos 
será feita com base na via da nota de 
aquisição destinada ao garimpeiro pela 
empresa compradora, no caso de ouro, 
ativo financeiro, ou outro documento fiscal 
emitido pela empresa compradora, nos 
demais casos. 

§ 3º Será considerado, para efeito de 
justificar acréscimo patrimonial, somente o 
valor correspondente à parcela sobre a qual 
houver incidido o imposto. 

Seção III
RENDIMENTOS DE ALUGUEL  

E ROYALTY

Aluguéis ou Arrendamento

Art. 49. São tributáveis os rendimentos 
decorrentes da ocupação, uso ou exploração de 
bens corpóreos, tais como: 

I – aforamento, locação ou sublocação, 
arrendamento ou subarrendamento, 
direito de uso ou passagem de terrenos, 
seus acrescidos e benfeitorias, inclusive 
construções de qualquer natureza; 

II – locação ou sublocação, arrendamento 
ou subarrendamento de pastos naturais ou 
artificiais, ou campos de invernada; 

III – direito de uso ou aproveitamento de 
águas privadas ou de força hidráulica; 

IV – direito de uso ou exploração de películas 
cinematográficas ou de videoteipe; 

V – direito de uso ou exploração de outros 
bens móveis de qualquer natureza; 

VI – direito de exploração de conjuntos 
industriais. 

§ 1º Constitui rendimento tributável, na 
declaração de rendimentos, o equivalente 
a dez por cento do valor venal de imóvel 
cedido gratuitamente, ou do valor constante 
da guia do Imposto Predial e Territorial 
Urbano – IPTU correspondente ao ano-
calendário da declaração, ressalvado o 
disposto no inciso IX do art. 39 . 

§ 2º Serão incluídos no valor recebido a 
título de aluguel os juros de mora, multas 
por rescisão de contrato de locação, e 
quaisquer outras compensações pelo 
atraso no pagamento, inclusive atualização 
monetária.

Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis 

Art. 50. Não entrarão no cômputo do 
rendimento bruto, no caso de aluguéis de 
imóveis: 

I – o valor dos impostos, taxas e 
emolumentos incidentes sobre o bem que 
produzir o rendimento; 

II – o aluguel pago pela locação de imóvel 
sublocado; 

III – as despesas pagas para cobrança ou 
recebimento do rendimento; 

IV – as despesas de condomínio. 

Nota: no caso de aluguel de imóvel, 
o acréscimo patrimonial é limitado 
ao valor líquido que o contribuinte 
locador receba do locatário ou 
imobiliária. Por isso, o artigo 
determina a exclusão de qualquer 
valor pago que corresponda 
a reembolso ao locador por 
despesa inerente à manutenção 
do imóvel de forma a possibilitar 
a sua locação. Exemplo: locação 
intermediada por imobiliária 
administradora de imóveis: 

Aluguel R$ 2.000,00 
Condomínio R$ 500,00 
IPTU R$ 100,00 
Total Recebido pela administradora 
R$ 2.600,00 
Taxa de Administração (5% do 
aluguel) R$ 100,00 
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Valor Líquido Recebido pelo locador 
R$ 2.500,00 
Base de cálculo do imposto R$ 
2.500,00 – R$ 100,00 – R$ 500,00 = 
R$ 1.900,00.

Emissão de Recibo

Art. 51. É obrigatória a emissão de recibo ou 
documento equivalente no recebimento de 
rendimentos da locação de bens móveis ou 
imóveis . 

Parágrafo único. O Ministro de Estado da 
Fazenda estabelecerá, para os efeitos deste 
artigo, os documentos equivalentes ao 
recibo, podendo dispensá-los quando os 
considerar desnecessários 

Royalties

Art. 52. São tributáveis na declaração os 
rendimentos decorrentes de uso, fruição ou 
exploração de direitos, tais como : 

I – de colher ou extrair recursos vegetais, 
inclusive florestais; 

II – de pesquisar e extrair recursos minerais; 

III – de uso ou exploração de invenções, 
processos e fórmulas de fabricação e de 
marcas de indústria e comércio; 

IV – autorais, salvo quando percebidos pelo 
autor ou criador do bem ou da obra. 

Parágrafo único. Serão também 
considerados royalties os juros de mora 
e quaisquer outras compensações pelo 
atraso no pagamento, inclusive atualização 
monetária.

Art. 53. Serão também consideradas como 
aluguéis ou royalties todas as espécies de 
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, 
fruição ou exploração dos bens e direitos, além 
dos referidos nos arts. 49 e 52, tais como : 

I – as importâncias recebidas periodicamen-
te ou não, fixas ou variáveis, e as percenta-
gens, participações ou interesses; 

II – os juros, comissões, corretagens, impos-
tos, taxas e remunerações do trabalho assa-
lariado e autônomo ou profissional, pagos 
a terceiros por conta do locador do bem ou 
do cedente dos direitos, observado o dis-
posto no art. 50, I; 

III – as luvas, prêmios, gratificações ou 
quaisquer outras importâncias pagas ao 
locador ou cedente do direito, pelo contrato 
celebrado; 

IV – as benfeitorias e quaisquer melhora-
mentos realizados no bem locado e as des-
pesas para preservação dos direitos cedi-
dos, se, de acordo com o contrato, fizerem 
parte da compensação pelo uso do bem ou 
direito; 

V – a indenização pela rescisão ou término 
antecipado do contrato. 

§ 1º O preço de compra de móveis ou 
benfeitorias, ou de qualquer outro bem do 
locador ou cedente, integrará o aluguel ou 
royalty, quando constituir compensação 
pela anuência do locador ou cedente à 
celebração do contrato . 

§ 2º Não constitui royalty o pagamento 
do custo de máquina, equipamento ou 
instrumento patenteado. 

§ 3º Ressalvada a hipótese do inciso IV, o 
custo das benfeitorias ou melhorias feitas 
pelo locatário não constitui aluguel para o 
locador. 

§ 4º Se o contrato de locação assegurar 
opção de compra ao locatário e previr a 
compensação de aluguéis com o preço de 
aquisição do bem, não serão considerados 
como aluguéis os pagamentos, ou a parte 
deles, que constituírem prestação do preço 
de aquisição. 
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Seção IV
RENDIMENTOS DE PENSÃO JUDICIAL

Alimentos ou Pensões

Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, 
em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, 
em cumprimento de decisão judicial ou 
acordo homologado judicialmente, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais.

Os alimentos ou pensões são 
tributáveis na pessoa física do 
beneficiário (quem recebe os 
alimentos). Como os valores são 
recebidos de outra pessoa física, 
integrarão a base de cálculo do 
carnê-leão (recolhimento mensal 
obrigatório), devendo o imposto 
ser pago até o último dia útil do 
mês seguinte ao do recebimento. 

Se o beneficiário do pagamento 
for menor, o cônjuge titular do 
pátrio poder (aquele que detém 
a guarda do filho), poderá optar 
pela tributação em separado 
ou em conjunto com os seus 
rendimentos, caso em que poderá 
incluir o filho como dependente 
na sua declaração. A vantagem 
financeira depende de uma análise 
simulatória das duas opções.

Seção V
OUTROS RENDIMENTOS

Art. 55. São também tributáveis: 

I – as importâncias com que for beneficiado 
o devedor, nos casos de perdão ou 
cancelamento de dívida em troca de 
serviços prestados; 

II – as importâncias originadas dos títulos 
que tocarem ao meeiro, herdeiro ou 

legatário, ainda que correspondam a 
período anterior à data da partilha ou 
adjudicação dos bens, excluída a parte já 
tributada em poder do espólio; 

III – os lucros do comércio e da indústria, 
auferidos por todo aquele que não exercer, 
habitualmente, a profissão de comerciante 
ou industrial; 

IV – os rendimentos recebidos na forma de 
bens ou direitos, avaliados em dinheiro, pelo 
valor que tiverem na data da percepção;

O inciso não trata de recebimento 
de doações, a título gratuito 
(isentas do imposto), mas, sim, de 
produto do trabalho ou do capital, 
que, excepcionalmente, é pago em 
bens ou direitos. Por exemplo, um 
profissional liberal pode contratar o 
pagamento de honorários em bens 
(um imóvel, um veículo, etc.) ou 
direitos (títulos, créditos, etc.); no 
momento em que receber o bem 
ou o direito, esse deve ser avaliado 
pelo seu valor de mercado, sendo 
esse valor oferecido à tributação.

V – os rendimentos recebidos de governo 
estrangeiro e de organismos internacionais, 
quando correspondam à atividade exercida 
no território nacional, observado o disposto 
no art. 22; 

VI – as importâncias recebidas a título de 
juros e indenizações por lucros cessantes; 

VII – os rendimentos recebidos no exterior, 
transferidos ou não para o Brasil, decorren-
tes de atividade desenvolvida ou de capital 
situado no exterior;
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Este inciso atinge os contribuintes 
residentes ou domiciliados no País, 
que devem oferecer à tributação 
todos os seus rendimentos, 
independentemente de onde 
sejam percebidos. A regra geral 
determina que o residente no País 
terá os rendimentos obtidos no 
exterior, a qualquer título (produto 
do capital ou do trabalho), 
tributados no Brasil. O imposto 
pago ou descontado no exterior 
poderá ser compensado no Brasil, 
no caso de países que com o Brasil 
tenham celebrado acordo para 
evitar a bitributação, ou países 
cuja lei tributária assegure aos seus 
contribuintes a compensação do 
imposto pago no Brasil (hipótese 
dependente de prova).

VIII – as importâncias relativas a multas ou 
vantagens recebidas de pessoa física no 
caso de rescisão de contrato, ressalvado o 
disposto no art. 39, XX;

A indenização destinada a reparar 
danos patrimoniais em virtude 
de rescisão de contrato, é não 
tributável, conforme artigo 39, 
XVIII, do Regulamento.

IX – a multa ou qualquer outra vantagem 
recebida de pessoa jurídica, ainda que 
a título de indenização, em virtude de 
rescisão de contrato, ressalvado o disposto 
no art. 39, XX;

A indenização destinada a reparar 
danos patrimoniais em virtude 
de rescisão de contrato, é não 
tributável, conforme artigo 39, 
XVIII, do Regulamento.

X – os rendimentos derivados de atividades 
ou transações ilícitas ou percebidos com 
infração à lei, independentemente das 
sanções que couberem;

Todo rendimento obtido deve 
ser oferecido à tributação, 
independentemente de a atividade 
ou transação, para fins penais, 
ser tipificada como conduta 
ilícita. Por exemplo, o traficante, 
o contrabandista, o extorquidor 
e o estelionatário podem auferir 
rendimentos tributáveis em 
decorrência de suas atividades 
ilegais. Em suma, a licitude 
ou ilicitudade da atividade ou 
transação é irrelevante para fins 
tributários.

XI – os interesses e quaisquer outros 
rendimentos de partes beneficiárias ou de 
fundador e de outros títulos semelhantes; 

XII – o valor do resgate dos títulos a que se 
refere o inciso anterior, quando recebidos 
gratuitamente; 

XIII – as quantias correspondentes ao 
acréscimo patrimonial da pessoa física, 
apurado mensalmente, quando esse 
acréscimo não for justificado pelos 
rendimentos tributáveis, não tributáveis, 
tributados exclusivamente na fonte ou 
objeto de tributação definitiva;
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XIV – os juros compensatórios ou moratórios 
de qualquer natureza, inclusive os que 
resultarem de sentença, e quaisquer outras 
indenizações por atraso de pagamento, 
exceto aqueles correspondentes a 
rendimentos isentos ou não tributáveis; 

XV – o salário-educação e auxílio-creche 
recebidos em dinheiro; 

XVI – os juros e quaisquer interesses 
produzidos pelo capital aplicado, ainda que 
resultante de rendimentos não tributáveis 
ou isentos; 

XVII – o valor do laudêmio recebido; 

XVIII – os juros determinados de acordo 
com o art. 22 da Lei nº 9.430, de 1996 (art. 
243); 

XIX – os lucros e dividendos efetivamente 
pagos a sócios ou titular de empresa 
individual, escriturados no Livro Caixa ou 
nos livros de escrituração contábil, que 
ultrapassarem o valor do lucro presumido 
de que tratam os incisos XXVII e XXVIII do 
art. 39, deduzido do imposto sobre a renda 
correspondente (Lei nº 8.541, de 1992, art. 
20, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 46). 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, 
o valor apurado será acrescido ao valor dos 
rendimentos tributáveis na declaração de 
rendimentos, submetendo-se à aplicação 
das alíquotas constantes da tabela 
progressiva de que trata o art. 86.

Seção VI
RENDIMENTOS RECEBIDOS 

ACUMULADAMENTE

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos 
acumuladamente, o imposto incidirá no mês 
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, 
inclusive juros e atualização monetária (Lei nº 
7.713, de 1988, art. 12). 

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
artigo, poderá ser deduzido o valor das 
despesas com ação judicial necessárias ao 

recebimento dos rendimentos, inclusive 
com advogados, se tiverem sido pagas pelo 
contribuinte, sem indenização (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 12).

Seção VII
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL

Art. 57. São tributáveis os resultados positivos 
provenientes da atividade rural exercida pelas 
pessoas físicas, apurados conforme o disposto 
nesta Seção (Lei nº 9.250, de 1995, art. 9º).

Subseção I
DEFINIÇÃO

Art. 58. Considera-se atividade rural: 

I – a agricultura; 

II – a pecuária; 

III – a extração e a exploração vegetal e 
animal; 

IV – a exploração da apicultura, avicultura, 
cunicultura, suinocultura, sericicultura, 
piscicultura e outras culturas animais; 

V – a transformação de produtos decor-
rentes da atividade rural, sem que sejam 
alteradas a composição e as características 
do produto in natura , feita pelo próprio 
agricultor ou criador, com equipamentos 
e utensílios usualmente empregados nas 
atividades rurais, utilizando exclusivamen-
te matéria-prima produzida na área rural 
explorada, tais como a pasteurização e o 
acondicionamento do leite, assim como o 
mel e o suco de laranja, acondicionados em 
embalagem de apresentação; 

VI – o cultivo de florestas que se destinem 
ao corte para comercialização, consumo ou 
industrialização. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica à mera intermediação de 
animais e de produtos agrícolas.
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Subseção II
ARRENDATÁRIOS, CONDÔMINOS E 

PARCEIROS

Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e 
os parceiros na exploração da atividade rural, 
comprovada a situação documentalmente, 
pagarão o imposto, separadamente, na 
proporção dos rendimentos que couberem a 
cada um. 

Parágrafo único. Na hipótese de parceria 
rural, o disposto neste artigo aplica-se 
somente em relação aos rendimentos 
para cuja obtenção o parceiro houver 
assumido os riscos inerentes à exploração 
da respectiva atividade.

Subseção III
FORMAS DE APURAÇÃO

Art. 60. O resultado da exploração da atividade 
rural será apurado mediante escrituração do 
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as 
despesas de custeio, os investimentos e demais 
valores que integram a atividade. 

§ 1º O contribuinte deverá comprovar a 
veracidade das receitas e das despesas 
escrituradas no Livro Caixa, mediante 
documentação idônea que identifique o 
adquirente ou beneficiário, o valor e a data 
da operação, a qual será mantida em seu 
poder à disposição da fiscalização, enquanto 
não ocorrer a decadência ou prescrição. 

§ 2º A falta da escrituração prevista neste 
artigo implicará arbitramento da base de 
cálculo à razão de vinte por cento da receita 
bruta do ano-calendário 

§ 3º Aos contribuintes que tenham auferido 
receitas anuais até o valor de cinquenta e 
seis mil reais faculta-se apurar o resultado 
da exploração da atividade rural, mediante 
prova documental, dispensado o Livro 
Caixa. 

§ 4º É permitida a escrituração do Livro 
Caixa pelo sistema de processamento 

eletrônico, com subdivisões numeradas, em 
ordem sequencial ou tipograficamente. 

§ 5º O Livro Caixa deve ser numerado 
sequencialmente e conter, no início e no 
encerramento, anotações em forma de 
"Termo" que identifique o contribuinte e a 
finalidade do Livro. 

§ 6º A escrituração do Livro Caixa deve ser 
realizada até a data prevista para a entrega 
tempestiva da declaração de rendimentos 
do correspondente ano-calendário. 

§ 7º O Livro Caixa de que trata este artigo 
independe de registro.

Subseção IV
RECEITA BRUTA

Art. 61. A receita bruta da atividade rural é 
constituída pelo montante das vendas dos 
produtos oriundos das atividades definidas 
no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor. 

§ 1º Integram também a receita bruta da 
atividade rural: 

I – os valores recebidos de órgãos públicos, 
tais como auxílios, subvenções, subsídios, 
aquisições do Governo Federal – AGF e 
as indenizações recebidas do Programa 
de Garantia da Atividade Agropecuária – 
PROAGRO; 

II – o montante ressarcido ao produtor 
agrícola, pela implantação e manutenção 
da cultura fumageira; 

III – o valor da alienação de bens utilizados, 
exclusivamente, na exploração da atividade 
rural, exceto o valor da terra nua, ainda 
que adquiridos pelas modalidades de 
arrendamento mercantil e consórcio; 

IV – o valor dos produtos agrícolas entre-
gues em permuta com outros bens ou pela 
dação em pagamento; 

V – o valor pelo qual o subscritor transfere 
os bens utilizados na atividade rural, os 
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produtos e os animais dela decorrentes, a 
título da integralização do capital. 

§ 2º Os adiantamentos de recursos 
financeiros, recebidos por conta de contrato 
de compra e venda de produtos agrícolas 
para entrega futura, serão computados 
como receita no mês da efetiva entrega do 
produto. 

§ 3º Nas vendas de produtos com preço 
final sujeito à cotação da bolsa de 
mercadorias ou à cotação internacional do 
produto, a diferença apurada por ocasião 
do fechamento da operação compõe a 
receita da atividade rural no mês do seu 
recebimento. 

§ 4º Nas alienações a prazo, deverão ser 
computadas como receitas as parcelas 
recebidas, na data do seu recebimento, 
inclusive a atualização monetária. 

§ 5º A receita bruta, decorrente da 
comercialização dos produtos, deverá ser 
comprovada por documentos usualmente 
utilizados, tais como nota fiscal do produtor, 
nota fiscal de entrada, nota promissória 
rural vinculada à nota fiscal do produtor e 
demais documentos reconhecidos pelas 
fiscalizações estaduais.

Subseção V
DESPESAS DE CUSTEIO  

E INVESTIMENTOS

Art. 62. Os investimentos serão considerados 
despesas no mês do pagamento (Lei nº 8.023, 
de 1990, art. 4º , §§ 1º e 2º). 

§ 1º As despesas de custeio e os investimen-
tos são aqueles necessários à percepção 
dos rendimentos e à manutenção da fonte 
produtora, relacionados com a natureza da 
atividade exercida. 

§ 2º Considera-se investimento na atividade 
rural a aplicação de recursos financeiros, 
durante o ano-calendário, exceto a parcela 
que corresponder ao valor da terra nua, 
com vistas ao desenvolvimento da atividade 

para expansão da produção ou melhoria da 
produtividade e seja realizada com (Lei nº 
8.023, de 1990, art. 6º): 

I – benfeitorias resultantes de construção, 
instalações, melhoramentos e reparos; 

II – culturas permanentes, essências flores-
tais e pastagens artificiais; 

III – aquisição de utensílios e bens, tratores, 
implementos e equipamentos, máquinas, 
motores, veículos de carga ou utilitários 
de emprego exclusivo na exploração da 
atividade rural; 

IV – animais de trabalho, de produção e de 
engorda; 

V – serviços técnicos especializados, devi-
damente contratados, visando elevar a efi-
ciência do uso dos recursos da propriedade 
ou exploração rural; 

VI – insumos que contribuam destacada-
mente para a elevação da produtividade, 
tais como reprodutores e matrizes, girinos 
e alevinos, sementes e mudas selecionadas, 
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e 
defensivos vegetais e animais; 

VII – atividades que visem especificamente 
a elevação sócio-econômica do trabalhador 
rural, tais como casas de trabalhadores, 
prédios e galpões para atividades 
recreativas, educacionais e de saúde; 

VIII – estradas que facilitem o acesso ou a 
circulação na propriedade; 

IX – instalação de aparelhagem de comuni-
cação e de energia elétrica; 

X – bolsas para formação de técnicos em 
atividades rurais, inclusive gerentes de 
estabelecimentos e contabilistas. 

§ 3º As despesas relativas às aquisições a 
prazo somente serão consideradas no mês 
do pagamento de cada parcela. 

§ 4º O bem adquirido por meio de financia-
mento rural será considerado despesa no 
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mês do pagamento do bem e não no do pa-
gamento do empréstimo. 

§ 5º Os bens adquiridos por meio de 
consórcio ou arrendamento mercantil serão 
considerados despesas no momento do 
pagamento de cada parcela, ressalvado o 
disposto no parágrafo seguinte. 

§ 6º No caso de consórcio ainda não-
contemplado, as parcelas pagas somente 
serão dedutíveis quando do recebimento 
do bem, observado o art. 798. 

§ 7º Os bens adquiridos por meio de 
permuta com produtos rurais, que 
caracterizem pagamento parcelado, 
serão considerados despesas no mês do 
pagamento de cada parcela. 

§ 8º Nos contratos de compra e venda 
de produtos agrícolas, o valor devolvido 
após a entrega do produto, relativo ao 
adiantamento computado como receita na 
forma do § 2º do art. 61, constitui despesa 
no mês da devolução. 

§ 9º Nos contratos de compra e venda 
de produtos agrícolas, o valor devolvido 
antes da entrega do produto, relativo ao 
adiantamento de que trata o § 2º do art. 
61 , não constitui despesa, devendo ser 
diminuído da importância recebida por 
conta de venda para entrega futura. 

§ 10. O disposto no § 8º aplica-se somente 
às devoluções decorrentes de variação 
de preços de produtos sujeitos à cotação 
em bolsas de mercadorias ou cotação 
internacional. 

§ 11. Os encargos financeiros, exceto 
a atualização monetária, pagos em 
decorrência de empréstimos contraídos 
para financiamento da atividade rural, 
poderão ser deduzidos no mês do 
pagamento (Lei nº 8.023, de 1990, art. 4º , 
§ 1º ). 

§ 12. Os empréstimos destinados 
ao financiamento da atividade rural, 

comprovadamente utilizados nessa 
atividade, não poderão ser utilizados para 
justificar acréscimo patrimonial.

Subseção VI
RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Art. 63. Considera-se resultado da atividade 
rural a diferença entre o valor da receita bruta 
recebida e o das despesas pagas no ano-
calendário, correspondente a todos os imóveis 
rurais da pessoa física.

Art. 64. O resultado auferido em unidade rural 
comum ao casal deverá ser apurado e tributado 
pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte. 

Parágrafo único. Opcionalmente, o 
resultado poderá ser apurado e tributado 
em conjunto na declaração de um dos 
cônjuges.

Subseção VII
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS

Art. 65. O resultado positivo obtido na 
exploração da atividade rural pela pessoa física 
poderá ser compensado com prejuízos apurados 
em anos-calendário anteriores . 

§ 1º A pessoa física fica obrigada à 
conservação e guarda do Livro Caixa e dos 
documentos fiscais que demonstram a 
apuração do prejuízo a compensar. 

§ 2º O saldo do prejuízo apurado, não 
deduzido pelo de cujus , poderá ser utilizado 
pelo meeiro e pelos sucessores legítimos, 
após o encerramento do inventário, 
proporcionalmente à parcela da unidade 
rural a que corresponder o prejuízo que 
couber a cada beneficiário, observado o 
disposto no art. 66. 

§ 3º É vedada a compensação de resultado 
positivo obtido no exterior, com resultado 
negativo obtido no País. 

§ 4º Na atividade rural, exercida no Brasil 
por residente ou domiciliado no exterior, 
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é vedada a compensação de prejuízos 
apurados. 

§ 5º A compensação de prejuízos de que 
trata esta Subseção não se aplica à forma de 
apuração referida no § 3º do art. 60.

Art. 66. A pessoa física que, na apuração 
do resultado da atividade rural, optar pela 
aplicação do disposto no art. 71, perderá o 
direito à compensação do total dos prejuízos 
correspondentes a anos-calendário anteriores 
ao da opção.

Subseção VIII
APURAÇÃO DO RESULTADO 

TRIBUTÁVEL

Disposições Gerais

Art. 67. Constitui resultado tributável da 
atividade rural o apurado na forma do art. 63, 
observado o disposto nos arts. 61, 62 e 65 .

Art. 68. O resultado da atividade rural, quando 
positivo, integrará a base de cálculo do imposto, 
na declaração de rendimentos e, quando 
negativo, constituirá prejuízo compensável na 
forma do art. 65.

Atividade Rural Exercida no Exterior

Art. 69. O resultado da atividade rural exercida 
no exterior, por residentes ou domiciliados 
no Brasil, convertido em Reais mediante a 
utilização do valor do dólar dos Estados Unidos 
da América fixado para compra pelo Banco 
Central do Brasil, para o último dia do ano-
calendário a que se refere o resultado, integrará 
a base de cálculo do imposto, na declaração 
de rendimentos, vedada a compensação de 
resultado positivo obtido no exterior, com 
resultado negativo obtido no País (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 21).

Residente ou Domiciliado no Exterior

Art. 70. O resultado decorrente da atividade 
rural, exercida no Brasil por residente ou 
domiciliado no exterior, apurado por ocasião do 
encerramento do ano-calendário, constituirá a 

base de cálculo do imposto e será tributado à 
alíquota de quinze por cento (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 20). 

§ 1º A apuração do resultado deverá ser 
feita por procurador, a quem compete reter 
e recolher o imposto, observado o disposto 
nos arts. 65 e 71 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 
20, § 1º ). 

§ 2º O imposto apurado deverá ser pago na 
data da ocorrência do fato gerador (Lei nº 
9.250, de 1995, art. 20, § 2º ). 

§ 3º Ocorrendo remessa de lucros antes do 
encerramento do ano-calendário, o imposto 
deverá ser recolhido no ato sobre o valor 
remetido por ocasião do evento, exceto no 
caso de devolução de capital (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 20, § 3º ).

Resultado Presumido

Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da 
atividade rural limitar-se-á a vinte por cento da 
receita bruta do ano-calendário, observado o 
disposto no art. 66. 

§ 1º Essa opção não dispensa o contribuinte 
da comprovação das receitas e despesas, 
qualquer que seja a forma de apuração do 
resultado. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica 
à atividade rural exercida no Brasil por 
residente ou domiciliado no exterior (Lei nº 
9.250, de 1995, art. 20, e § 1º ).

Seção VIII
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS 

RENDIMENTOS

Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o 
valor da atualização monetária dos rendimentos 
acompanha a natureza do principal, ressalvadas 
as situações específicas previstas neste Decreto. 
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14. RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS  (art. 39 a 42 RIR 

CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO 

TRIBUTÁVEIS

Seção I
RENDIMENTOS DIVERSOS

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimen-
to bruto: 

Ajuda de Custo

I – a ajuda de custo destinada a atender 
às despesas com transporte, frete e 
locomoção do beneficiado e seus familiares, 
em caso de remoção de um município para 
outro, sujeita à comprovação posterior pelo 
contribuinte (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso XX); 

Alienação de Bens de Pequeno Valor

II – o ganho de capital auferido na alienação 
de bens e direitos de pequeno valor, cujo 
preço unitário de alienação, no mês em que 
esta se realizar, seja igual ou inferior a vinte 
mil reais (Lei nº 9.250, de 1995, art. 22);

O inciso estabelece isenção de imposto 
de renda sobre ganho de capital apurado 
pela pessoa física sempre que o valor da 
alienação (e não do ganho) for igual ou 
inferior a R$ 20.000,00, no mês da alienação. 
Se o valor da alienação for igual ou inferior 
ao limite, mesmo que haja ganho de capital, 
este ganho será considerado isento. 

Exemplo: Um contribuinte vende 
um terreno adquirido por R$ 
10.000,00, pelo preço de R$ 
18.000,00. Vê-se que para a saída 
da riqueza existente (R$ 10.000,00) 
correspondeu a entrada de valor 
equivalente (R$ 10.000,00), mais 
um acréscimo patrimonial de R$ 
8.000,00. 

Esse acréscimo patrimonial 
constitui renda, porém não é 
tributado porque incide a norma 
que concede a isenção.

Alienação do Único Imóvel

III – o ganho de capital auferido na alienação 
do único imóvel que o titular possua, cujo 
valor de alienação seja de até quatrocentos 
e quarenta mil reais, desde que não tenha 
sido realizada qualquer outra alienação nos 
últimos cinco anos (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 23); 

Alimentação, Transporte e Uniformes

IV – a alimentação, o transporte e os unifor-
mes ou vestimentas especiais de trabalho, 
fornecidos gratuitamente pelo empregador 
a seus empregados, ou a diferença entre o 
preço cobrado e o valor de mercado (Lei nº 
7.713, de 1988, art. 6º, inciso I); 

Auxílio-alimentação e Auxílio-transporte 
em Pecúnia a Servidor Público Federal Civil

V – o auxílio-alimentação e o auxílio 
transporte pago em pecúnia aos servidores 
públicos federais ativos da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional.

Benefícios Percebidos por Deficientes 
Mentais

VI – os valores recebidos por deficiente 
mental a título de pensão, pecúlio, 
montepio e auxílio, quando decorrentes de 
prestações do regime de previdência social 
ou de entidades de previdência privada (Lei 
nº 8.687, de 20 de julho de 1993, art. 1º); 
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Bolsas de Estudo

VII – as bolsas de estudo e de pesquisa 
caracterizadas como doação, quando 
recebidas exclusivamente para proceder 
a estudos ou pesquisas e desde que 
os resultados dessas atividades não 
representem vantagem para o doador, nem 
importem contraprestação de serviços (Lei 
nº 9.250, de 1995, art. 26); 

Cadernetas de Poupança

VIII – os rendimentos auferidos em contas 
de depósitos de poupança (Lei nº 8.981, de 
1995, art. 68, inciso III); 

Cessão Gratuita de Imóvel

IX – o valor locativo do prédio construído, 
quando ocupado por seu proprietário ou 
cedido gratuitamente para uso do cônjuge 
ou de parentes de primeiro grau (Lei nº 
7.713, de 1988, art. 6º, inciso III); 

Contribuições Empresariais para o PAIT

X – as contribuições empresariais ao Plano 
de Poupança e Investimento – PAIT (De-
creto-Lei nº 2.292, de 21 de novembro de 
1986, art. 12, inciso III, e Lei nº 7.713, de 
1988, art. 6º, inciso X); 

Contribuições Patronais para Programa de 
Previdência Privada

XI – as contribuições pagas pelos emprega-
dores relativas a programas de previdência 
privada em favor de seus empregados e di-
rigentes (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inci-
so VIII); 

Contribuições Patronais para o Plano de 
Incentivo à Aposentadoria Programada 

Individual

XII – as contribuições pagas pelos emprega-
dores relativas ao Plano de Incentivo à Apo-
sentadoria Programada Individual – FAPI, 
destinadas a seus empregados e adminis-
tradores, a que se refere a Lei nº 9.477, de 
24 de julho de 1997;

Art. 1º Lei nº 9.477, de 24 de julho 
de 1997 É autorizada a instituição 
de Fundos de Aposentadoria 
Programada Individual – FAPI, 
com recursos do trabalhador ou 
de empregador detentor de Plano 
de Incentivo à Aposentadoria 
Programada Individual, 
destinado a seus empregados e 
administradores.

§ 1º Os Fundos de 
Aposentadoria Programada 
Individual – FAPI, constituídos 
sob a forma de condomínio 
aberto, terão seus recursos 
aplicados de acordo com o que 
vier a ser determinado pelo 
Conselho Monetário Nacional. 

Diárias

XIII – as diárias destinadas, exclusivamente, 
ao pagamento de despesas de alimentação 
e pousada, por serviço eventual realizado 
em município diferente do da sede de 
trabalho, inclusive no exterior (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 6º, inciso II);

Os adiantamentos de recursos 
para atender às despesas de 
viagens e estadas, quando sujeitos 
a posterior prestação de contas, 
não se enquadram como diárias; 
entretanto, não comporão o 
rendimento bruto desde que 
devidamente comprovados, o 
deslocamento e as despesas 
efetuadas, conforme acima 
exposto.
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As diárias para viagem integram o 
salário pelo seu valor total e para 
efeitos indenizatórios quando 
excederem de 50% do salário 
percebido pelo empregado (art. 
457, §§ 1º e 2º, da CLT e Enunciado 
nº 101 do TST). Portanto, conclui-
se que o crédito ou pagamento 
de percentual de diárias superior 
a 50% também integra a base 
de cálculo do Imposto de Renda 
(na fonte e na declaração do 
beneficiário), já que trata-se de 
salário (tributável) e não de diárias.

Dividendos do FND

XIV – o dividendo anual mínimo decorrente 
de quotas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento (Decreto-Lei nº 2.288, de 
23 de julho de 1986, art. 5º, e Decreto-Lei 
nº 2.383, de 17 de dezembro de 1987, art. 
1º); 

Doações e Heranças

XV – o valor dos bens adquiridos por doação 
ou herança, observado o disposto no art. 
119 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso 
XVI, e Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 
1997, art. 23 e parágrafos); 

Indenização Decorrente de Acidente

XVI – a indenização reparatória por danos 
físicos, invalidez ou morte, ou por bem 
material danificado ou destruído, em 
decorrência de acidente, até o limite fixado 
em condenação judicial, exceto no caso de 
pagamento de prestações continuadas; 

Indenização por Acidente de Trabalho

XVII – a indenização por acidente de 
trabalho (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso IV); 

Indenização por Danos Patrimoniais

XVIII – a indenização destinada a reparar 
danos patrimoniais em virtude de rescisão 
de contrato (Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, art. 70, § 5º); 

Indenização por Desligamento Voluntário 
de Servidores Públicos Civis

XIX – o pagamento efetuado por pessoas 
jurídicas de direito público a servidores 
públicos civis, a título de incentivo à adesão 
a programas de desligamento voluntário 
(Lei nº 9.468, de 10 de julho de 1997, art. 
14); 

Indenização por Rescisão de Contrato de 
Trabalho e FGTS

XX – a indenização e o aviso prévio pagos 
por despedida ou rescisão de contrato 
de trabalho, até o limite garantido pela 
lei trabalhista ou por dissídio coletivo e 
convenções trabalhistas homologados pela 
Justiça do Trabalho, bem como o montante 
recebido pelos empregados e diretores e 
seus dependentes ou sucessores, referente 
aos depósitos, juros e correção monetária 
creditados em contas vinculadas, nos 
termos da legislação do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 6º, inciso V, e Lei nº 8.036, de 
11 de maio de 1990, art. 28); 

Indenização – Reforma Agrária

XXI – a indenização em virtude de desa-
propriação para fins de reforma agrária, 
quando auferida pelo desapropriado (Lei nº 
7.713, de 1988, art. 22, parágrafo único); 

Indenização Relativa a Objeto Segurado

XXII – a indenização recebida por liquidação 
de sinistro, furto ou roubo, relativo ao 
objeto segurado (Lei nº 7.713, de 1988, art. 
22, parágrafo único); 
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Indenização Reparatória a Desaparecidos 
Políticos

XXIII – a indenização a título reparatório, 
de que trata o art. 11 da Lei nº 9.140, 
de 5 de dezembro de 1995, paga a seus 
beneficiários diretos; 

Indenização de Transporte a Servidor 
Público da União

XXIV – a indenização de transporte a 
servidor público da União que realizar 
despesas com a utilização de meio próprio 
de locomoção para a execução de serviços 
externos por força das atribuições próprias 
do cargo (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, art. 60, Lei nº 8.852, de 7 de 
fevereiro de 1994, art. 1º, inciso III, alínea 
b, e Lei nº 9.003, de 16 de março de 1995, 
art. 7º); 

Letras Hipotecárias

XXV – os juros produzidos pelas letras 
hipotecárias (Lei nº 8.981, de 1995, art. 68, 
inciso III); 

Lucros e Dividendos Distribuídos

XXVI – os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real, a pessoas físicas residentes ou 
domiciliadas no País (Lei nº 8.383, de 1991, 
art. 75); 

XXVII – os lucros efetivamente recebidos 
pelos sócios, ou pelo titular de empresa 
individual, até o montante do lucro 
presumido, diminuído do imposto de renda 
da pessoa jurídica sobre ele incidente, 
proporcional à sua participação no capital 
social, ou no resultado, se houver previsão 
contratual, apurados nos anos-calendário 
de 1993 e 1994 (Lei nº 8.541, de 23 de 
dezembro de 1992, art. 20); 

XXVIII – os lucros e dividendos efetivamente 
pagos a sócios, acionistas ou titular de 
empresa individual, que não ultrapassem 
o valor que serviu de base de cálculo 
do imposto de renda da pessoa jurídica 
tributada com base no lucro presumido, 
deduzido do imposto correspondente (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 46); 

XXIX – os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a partir 
do mês de janeiro de 1996, pagos ou 
creditados pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10); 

Pecúlio do Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS

XXX – o pecúlio recebido pelos aposentados 
que tenham voltado a trabalhar até 15 de 
abril de 1994, em atividade sujeita ao regime 
previdenciário, pago pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS ao segurado ou a 
seus dependentes, após a sua morte, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 6.243, de 24 de 
setembro de 1975 (Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 6º, inciso XI, Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, art. 81, inciso II, e Lei nº 8.870, de 
15 de abril de 1994, art. 29); 

Pensionistas com Doença Grave

XXXI – os valores recebidos a título de 
pensão, quando o beneficiário desse 
rendimento for portador de doença 
relacionada no inciso XXXIII deste 
artigo, exceto a decorrente de moléstia 
profissional, com base em conclusão 
da medicina especializada, mesmo que 
a doença tenha sido contraída após a 
concessão da pensão (Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 6º, inciso XXI, e Lei nº 8.541, de 1992, 
art. 47); 

PIS e PASEP

XXXII – o montante dos depósitos, juros, 
correção monetária e quotas-partes 
creditados em contas individuais pelo 
Programa de Integração Social – PIS e pelo 
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Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PASEP (Lei nº 7.713, de 
1988, art. 6º, inciso VI); 

Proventos de Aposentadoria  
por Doença Grave

XXXIII – os proventos de aposentadoria ou 
reforma, desde que motivadas por acidente 
em serviço e os percebidos pelos portadores 
de moléstia profissional, tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, 
paralisia irreversível e incapacitante, 
cardiopatia grave, doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave, estados avançados de doença de 
Paget (osteíte deformante), contaminação 
por radiação, síndrome de imunodeficiência 
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), 
com base em conclusão da medicina 
especializada, mesmo que a doença tenha 
sido contraída depois da aposentadoria 
ou reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso XIV, Lei nº 8.541, de 1992, art. 47, e 
Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º); 

Proventos e Pensões de Maiores de  
65 Anos

XXXIV – os rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência 
para a reserva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno, ou por entidade 
de previdência privada, até o valor de 
novecentos reais por mês, a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e 
cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela 
isenta prevista na tabela de incidência 
mensal do imposto (Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 6º, inciso XV, e Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 28); 

Proventos e Pensões da FEB

XXXV – as pensões e os proventos 
concedidos de acordo com o Decreto-Lei nº 
8.794 e o Decreto-Lei nº 8.795, ambos de 

23 de janeiro de 1946, e Lei nº 2.579, de 23 
de agosto de 1955, Lei nº 4.242, de 17 de 
julho de 1963, art. 30, e Lei nº 8.059, de 4 
de julho de 1990, art. 17, em decorrência de 
reforma ou falecimento de ex-combatente 
da Força Expedicionária Brasileira (Lei nº 
7.713, de 1988, art. 6º, inciso XII); 

Redução do Ganho de Capital

XXXVI – o valor correspondente ao percen-
tual anual fixo de redução do ganho de ca-
pital na alienação de bem imóvel adquirido 
até 31 de dezembro de 1988 a que se refere 
o art. 139 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 18); 

Rendimentos Distribuídos ao Titular ou 
a Sócios de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, Optantes pelo SIMPLES

XXXVII – os valores pagos ao titular ou a 
sócio da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, que optarem pelo SIMPLES, 
salvo os que corresponderem a pro labore, 
aluguéis ou serviços prestados (Lei nº 9.317, 
de 5 de dezembro de 1996, art. 25); 

Resgate de Contribuições de Previdência 
Privada

XXXVIII – o valor de resgate de contribuições 
de previdência privada, cujo ônus tenha 
sido da pessoa física, recebido por ocasião 
de seu desligamento do plano de benefício 
da entidade, que corresponder às parcelas 
de contribuições efetuadas no período de 
1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 
1995 (Medida Provisória nº 1.749, de 1998, 
art. 6º); 

Resgate do Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual – FAPI

XXXIX – os valores dos resgates na carteira 
dos Fundos de Aposentadoria Programada 
Individual – FAPI, para mudança das 
aplicações entre Fundos instituídos pela 
Lei nº 9.477, de 1997, ou para a aquisição 
de renda junto às instituições privadas de 
previdência e seguradoras que operam com 
esse produto (Lei nº 9.477, de 1997, art. 
12); 
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Resgate do PAIT

XL – os valores resgatados dos Planos 
de Poupança e Investimento – PAIT, 
relativamente à parcela correspondente às 
contribuições efetuadas pelo participante 
(Decreto-Lei nº 2.292, de 1986, art. 12, 
inciso IV, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso IX); 

Salário-família

XLI – o valor do salário-família (Lei nº 8.112, 
de 1990, art. 200, e Lei nº 8.218, de 1991, 
art. 25); 

Seguro-desemprego e Auxílios Diversos

XLII – os rendimentos percebidos pelas 
pessoas físicas decorrentes de seguro-
desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-
doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, 
pagos pela previdência oficial da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e pelas entidades de previdência 
privada (Lei nº 8.541, de 1992, art. 48, e Lei 
nº 9.250, de 1995, art. 27); 

Seguro e Pecúlio

XLIII – o capital das apólices de seguro ou 
pecúlio pago por morte do segurado, bem 
como os prêmios de seguro restituídos em 
qualquer caso, inclusive no de renúncia 
do contrato (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso XIII); 

Seguros de Previdência Privada

XLIV – os seguros recebidos de entidades de 
previdência privada decorrentes de morte 
ou invalidez permanente do participante 
(Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso VII, e 
Lei nº 9.250, de 1995, art. 32); 

Serviços Médicos Pagos, Ressarcidos ou 
Mantidos pelo Empregador

XLV – o valor dos serviços médicos, hospi-
talares e dentários mantidos, ressarcidos 
ou pagos pelo empregador em benefício de 
seus empregados; 

Valor de Bens ou Direitos Recebidos em 
Devolução do Capital

XLVI – a diferença a maior entre o valor de 
mercado de bens e direitos, recebidos em 
devolução do capital social e o valor destes 
constantes da declaração de bens do titular, 
sócio ou acionista, quando a devolução 
for realizada pelo valor de mercado (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 22, § 4º); 

Venda de Ações e Ouro, Ativo Financeiro

XLVII – os ganhos líquidos auferidos por 
pessoa física em operações no mercado à 
vista de ações nas bolsas de valores e em 
operações com ouro, ativo financeiro, cujo 
valor das alienações realizadas em cada 
mês seja igual ou inferior a quatro mil, 
cento e quarenta e três reais e cinquenta 
centavos para o conjunto de ações e para o 
ouro, ativo financeiro, respectivamente (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 72, § 8º).

Nota: O limite aplica-se ao total das 
vendas, no mercado considerado, 
realizadas em cada mês. Assim, se 
um contribuinte, em um só mês, 
aliena, na bolsa de valores, ações 
cujo total do valor de alienação 
seja de R$ 8.000,00, deverá apurar 
eventual ganho e, se houver, pagar 
o imposto. Todavia, se o mesmo 
contribuinte vender as mesmas 
ações em dois meses distintos, 
recebendo, na primeira alienação, 
R$ 4.000,00, e, na segunda, R$ 
4.000,00, o valor de cada alienação 
será inferior ao limite mensal e, 
portanto, se houver ganho, será 
isento.
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§ 1º Para os efeitos do inciso II, no caso de 
alienação de diversos bens ou direitos da 
mesma natureza, será considerado o valor 
do conjunto dos bens alienados no mês (Lei 
nº 9.250, de 1995, art. 22, parágrafo único). 

§ 2º Para efeito da isenção de que trata o 
inciso VI, considera-se deficiente mental 
a pessoa que, independentemente da 
idade, apresenta funcionamento intelectual 
subnormal com origem durante o período 
de desenvolvimento e associado à 
deterioração do comportamento adaptativo 
(Lei nº 8.687, de 1993, art. 1º, parágrafo 
único). 

§ 3º A isenção a que se refere o inciso 
VI não se comunica aos rendimentos de 
deficientes mentais originários de outras 
fontes de receita, ainda que sob a mesma 
denominação dos benefícios referidos no 
inciso (Lei nº 8.687, de 1993, art. 2º). 

§ 4º Para o reconhecimento de novas 
isenções de que tratam os incisos XXXI e 
XXXIII, a partir de 1º de janeiro de 1996, a 
moléstia deverá ser comprovada mediante 
laudo pericial emitido por serviço médico 
oficial da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, devendo ser 
fixado o prazo de validade do laudo pericial, 
no caso de moléstias passíveis de controle 
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 30 e § 1º). 

§ 5º As isenções a que se referem os incisos 
XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos 
recebidos a partir: 

I – do mês da concessão da aposentadoria, 
reforma ou pensão; 

II – do mês da emissão do laudo ou parecer 
que reconhecer a moléstia, se esta for 
contraída após a aposentadoria, reforma ou 
pensão; 

III – da data em que a doença foi contraída, 
quando identificada no laudo pericial. 

§ 6º As isenções de que tratam os 
incisos XXXI e XXXIII também se aplicam 
à complementação de aposentadoria, 
reforma ou pensão. 

§ 7º No caso do inciso XXXIV, quando o 
contribuinte auferir rendimentos de mais 
de uma fonte, o limite de isenção será 
considerado em relação à soma desses 
rendimentos para fins de apuração do 
imposto na declaração (Lei nº 9.250, de 
1995, arts. 8º, § 1º, e 28). 

§ 8º Nos Programas de Alimentação do 
Trabalhador – PAT, previamente aprovados 
pelo Ministério do Trabalho, a parcela paga 
in natura pela empresa não se configura 
como rendimento tributável do trabalhador. 

§ 9º O disposto no inciso XIX é extensivo às 
verbas indenizatórias, pagas por pessoas 
jurídicas, referentes a programas de 
demissão voluntária.
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15. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (art. 620 a 786 RIR) 

Na ficha Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva devem ser informados os rendimentos 
que já foram tributados por ocasião do recebimento, mas não estão mais sujeitos a recálculo 
do imposto na declaração de ajuste anual.

A retenção do imposto ocorreu no momento do pagamento da renda, pelo próprio agente 
pagador, como sobre 13º salário e aplicações financeiras de renda fixa, ou o recolhimento ficou 
a cargo do contribuinte, caso do imposto incidente sobre lucro obtido na venda de imóvel ou 
de ações, por exemplo.

O vencimento do imposto ocorreu no último dia útil do mês seguinte ao da obtenção do 
rendimento. Caso o imposto não tenha sido recolhido, convém fazer a regularização antes da 
entrega da declaração.

O QUE INCLUI:

13º salário

Ganhos de capital na alienação de bens ou direitos

Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda 
estrangeira

Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira

Ganhos líquidos em renda variável (ações)

Rendimentos de aplicações financeiras (valores líquidos)

Prêmios em dinheiro ou bens obtido sem loterias ou sorteios

Benefícios líquidos resultantes da amortização antecipada, mediante sorteio, dos títulos de 
capitalização

Juros pagos ou creditados a titular, sócio ou acionista de pessoa jurídica, a título de remuneração do 
capital próprio

Benefícios recebidos e contribuições resgatadas de planos de previdência privada pelo regime de 
tributação exclusiva na fonte

Daremos maiores detalhes quando estudarmos o livro II que trata da Tributação na Fonte e 
sobre Operações Financeiras.

Nesta ficha devem ser declarados os rendimentos que tiveram imposto retido na fonte e não 
são passíveis de restituição, como 13º salário ou imposto incidentes sobre o rendimento de 
aplicações financeiras. Neste quadro, vários campos estão ligados ao preenchimento de outras 
fichas. 

Veja as telas a seguir:
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1. 13º salário – o valor retido a título de Imposto de Renda sobre este rendimento será 
calculado automaticamente pelo programa após o preenchimento da ficha de Rendimentos 
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular.

2, 3 e 4. Ganhos de capital – estes campos só serão ativados se for preenchida a ficha sobre 
Ganhos de Capital. 
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5. Ganho em renda variável – este campo só será ativado se houver o preenchimento do 
Demonstrativo de Renda Variável.

6. Rendimentos de aplicações financeiras – informe os valores líquidos (rendimentos menos 
imposto) de aplicações financeiras, conforme comprovante de rendimentos fornecido pela 
instituição financeira, tais como renda fixa ou fundos de ações;

7. 13º salário recebido pelos dependentes – valor será automaticamente informado se 
preenchido o campo Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes.

8. Outros rendimentos recebidos pelos dependentes – neste campo devem ser informados os 
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva pelos dependentes.
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16. DEDUÇÕES (art. 73 a 82 RIR) 

TÍTULO V 

Deduções

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas 
a comprovação ou justificação, a juízo da 
autoridade lançadora. 

§ 1º Se forem pleiteadas deduções 
exageradas em relação aos rendimentos 
declarados, ou se tais deduções não forem 
cabíveis, poderão ser glosadas sem a 
audiência do contribuinte . 

§ 2º As deduções glosadas por falta de 
comprovação ou justificação não poderão 
ser restabelecidas depois que o ato se 
tornar irrecorrível na esfera administrativa. 

§ 3º Na hipótese de rendimentos recebidos 
em moeda estrangeira, as deduções cabíveis 
serão convertidas para Reais, mediante a 
utilização do valor do dólar dos Estados 
Unidos da América fixado para venda pelo 
Banco Central do Brasil para o último dia 
útil da primeira quinzena do mês anterior 
ao do pagamento do rendimento.

Comentários: o contribuinte 
poderá se utilizar da dedução mas 
a pedido da autoridade lançadora, 
o AFRFB, poderá ter que justificar 
ou trazer documentos que 
comprovem as deduções.

Se constatados exageros por 
parte do contribuinte as deduções 
poderão ser anuladas (glosadas) 
através de ato administrativo que 
cabe defesa.

CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO 

TRIBUTÁVEL
Seção I

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Art. 74. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderão 
ser deduzidas: 

I – as contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 

II – as contribuições para as entidades de 
previdência privada domiciliadas no País, 
cujo ônus tenha sido do contribuinte, 
destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da 
Previdência Social. 

§ 1º A dedução permitida pelo inciso II 
aplica-se exclusivamente à base de cálculo 
relativa a rendimentos do trabalho com 
vínculo empregatício ou de administradores, 
assegurada, nos demais casos, a dedução 
dos valores pagos a esse título, por ocasião 
da apuração da base de cálculo do imposto 
devido no ano-calendário. 

§ 2º A dedução a que se refere o inciso II 
deste artigo, somada à dedução prevista 
no art. 82, fica limitada a doze por cento 
do total dos rendimentos computados na 
determinação da base de cálculo do imposto 
devido na declaração de rendimentos. 

Seção II
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO 

CAIXA
Art. 75. O contribuinte que perceber 
rendimentos do trabalho não-assalariado, 
inclusive os titulares dos serviços notariais 
e de registro, a que se refere o art. 236 da 
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, 
da receita decorrente do exercício da respectiva 
atividade: 
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I – a remuneração paga a terceiros, desde 
que com vínculo empregatício, e os encargos 
trabalhistas e previdenciários; 

II – os emolumentos pagos a terceiros; 

III – as despesas de custeio pagas, necessárias 
à percepção da receita e à manutenção da 
fonte produtora. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica: 

I – as quotas de depreciação de instalações, 
máquinas e equipamentos, bem como a 
despesas de arrendamento; 

II – a despesas com locomoção e transporte, 
salvo no caso de representante comercial 
autônomo; 

III – em relação aos rendimentos a que se 
referem os arts. 47 e 48.

Art. 76. As deduções de que trata o artigo 
anterior não poderão exceder à receita mensal 
da respectiva atividade, sendo permitido o 
cômputo do excesso de deduções nos meses 
seguintes até dezembro. 

§ 1º O excesso de deduções, porventura 
existente no final do ano-calendário, não 
será transposto para o ano seguinte. 

§ 2º O contribuinte deverá comprovar a 
veracidade das receitas e das despesas, 
mediante documentação idônea, 
escrituradas em Livro Caixa, que serão 
mantidos em seu poder, à disposição 
da fiscalização, enquanto não ocorrer a 
prescrição ou decadência. 

§ 3º O Livro Caixa de que trata o parágrafo 
anterior independe de registro. 

Seção III
Dependentes

Art. 77. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá 
ser deduzida do rendimento tributável a quantia 
equivalente a noventa reais por dependente.

§ 1º Poderão ser considerados como 
dependentes, observado o disposto nos 
arts. 4º , § 3º , e 5º , parágrafo único: 

I – o cônjuge; 

II – o companheiro ou a companheira, desde 
que haja vida em comum por mais de cinco 
anos, ou por período menor se da união 
resultou filho; 

III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, 
até vinte e um anos, ou de qualquer idade 
quando incapacitado física ou mentalmente 
para o trabalho; 

IV – o menor pobre, até vinte e um anos, 
que o contribuinte crie e eduque e do qual 
detenha a guarda judicial; 

V – o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo 
dos pais, até vinte e um anos, desde que o 
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de 
qualquer idade quando incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho; 

VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que 
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, 
superiores ao limite de isenção mensal; 

VII – o absolutamente incapaz, do qual o 
contribuinte seja tutor ou curador. 

§ 2º Os dependentes a que referem os 
incisos III e V do parágrafo anterior poderão 
ser assim considerados quando maiores 
até vinte e quatro anos de idade, se ainda 
estiverem cursando estabelecimento 
de ensino superior ou escola técnica de 
segundo grau. 

§ 3º Os dependentes comuns poderão, 
opcionalmente, ser considerados por 
qualquer um dos cônjuges. 

§ 4º No caso de filhos de pais separados, 
poderão ser considerados dependentes os 
que ficarem sob a guarda do contribuinte, 
em cumprimento de decisão judicial ou 
acordo homologado judicialmente. 

§ 5º É vedada a dedução concomitante do 
montante referente a um mesmo depen-
dente, na determinação da base de cálculo 
do imposto, por mais de um contribuinte. 
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Seção IV
PENSÃO ALIMENTÍCIA

Art. 78. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá 
ser deduzida a importância paga a título de 
pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento 
de decisão judicial ou acordo homologado 
judicialmente, inclusive a prestação de 
alimentos provisionais . 

§ 1º A partir do mês em que se iniciar 
esse pagamento é vedada a dedução, 
relativa ao mesmo beneficiário, do valor 
correspondente a dependente. 

§ 2º O valor da pensão alimentícia não 
utilizado, como dedução, no próprio mês de 
seu pagamento, poderá ser deduzido nos 
meses subsequentes. 

§ 3º Caberá ao prestador da pensão 
fornecer o comprovante do pagamento 
à fonte pagadora, quando esta não for 
responsável pelo respectivo desconto. 

§ 4º Não são dedutíveis da base de cálculo 
mensal as importâncias pagas a título 
de despesas médicas e de educação dos 
alimentandos, quando realizadas pelo 
alimentante em virtude de cumprimento 
de decisão judicial ou acordo homologado 
judicialmente. 

§ 5º As despesas referidas no parágrafo 
anterior poderão ser deduzidas pelo 
alimentante na determinação da base de 
cálculo do imposto de renda na declaração 
anual, a título de despesa médica (art. 80) 
ou despesa com educação (art. 81).

Seção V
PROVENTOS E PENSÕES DE MAIORES 

DE 65 ANOS

Art. 79. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto 
poderá ser deduzida a quantia de novecentos 
reais, correspondente à parcela isenta dos 

rendimentos provenientes de aposentadoria 
e pensão, transferência para a reserva 
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência 
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno, ou por entidade de 
previdência privada, a partir do mês em que o 
contribuinte completar sessenta e cinco anos de 
idade (art. 39, XXXIV).

CAPÍTULO III
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE 

RENDIMENTOS

Seção I
DESPESAS MÉDICAS

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão 
ser deduzidos os pagamentos efetuados, 
no ano-calendário, a médicos, dentistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como 
as despesas com exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias. 

§ 1º O disposto neste artigo:

I – aplica-se, também, aos pagamentos 
efetuados a empresas domiciliadas no País, 
destinados à cobertura de despesas com 
hospitalização, médicas e odontológicas, 
bem como a entidades que assegurem 
direito de atendimento ou ressarcimento de 
despesas da mesma natureza; 

II – restringe-se aos pagamentos efetuados 
pelo contribuinte, relativos ao próprio 
tratamento e ao de seus dependentes; 

III – limita-se a pagamentos especificados 
e comprovados, com indicação do nome, 
endereço e número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
de quem os recebeu, podendo, na falta 
de documentação, ser feita indicação do 
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o 
pagamento; 
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IV – não se aplica às despesas ressarcidas 
por entidade de qualquer espécie ou 
cobertas por contrato de seguro; 

V – no caso de despesas com aparelhos 
ortopédicos e próteses ortopédicas e 
dentárias, exige-se a comprovação com 
receituário médico e nota fiscal em nome 
do beneficiário. 

§ 2º Na hipótese de pagamentos realizados 
no exterior, a conversão em moeda nacional 
será feita mediante utilização do valor do 
dólar dos Estados Unidos da América, fixado 
para venda pelo Banco Central do Brasil 
para o último dia útil da primeira quinzena 
do mês anterior ao do pagamento. 

§ 3º Consideram-se despesas médicas 
os pagamentos relativos à instrução de 
deficiente físico ou mental, desde que a 
deficiência seja atestada em laudo médico 
e o pagamento efetuado a entidades 
destinadas a deficientes físicos ou mentais. 

§ 4º As despesas de internação em 
estabelecimento para tratamento 
geriátrico só poderão ser deduzidas se o 
referido estabelecimento for qualificado 
como hospital, nos termos da legislação 
específica. 

§ 5º As despesas médicas dos alimentandos, 
quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial 
ou de acordo homologado judicialmente, 
poderão ser deduzidas pelo alimentante 
na determinação da base de cálculo da 
declaração de rendimentos. 

Seção II
DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão 
ser deduzidos os pagamentos efetuados a 
estabelecimentos de ensino relativamente à 
educação pré-escolar, de 1º , 2º e 3º graus, 
cursos de especialização ou profissionalizantes 
do contribuinte e de seus dependentes, até o 
limite anual individual de um mil e setecentos 
reais. 

§ 1º O limite previsto neste artigo 
corresponderá ao valor de um mil e 
setecentos reais, multiplicado pelo número 
de pessoas com quem foram efetivamente 
realizadas as despesas, vedada a 
transferência do excesso individual para 
outra pessoa. 

§ 2º Não serão dedutíveis as despesas 
com educação de menor pobre que o 
contribuinte apenas eduque (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 35, inciso IV). 

§ 3º As despesas de educação dos alimen-
tandos, quando realizadas pelo alimentan-
te em virtude de cumprimento de decisão 
judicial ou de acordo homologado judicial-
mente, poderão ser deduzidas pelo alimen-
tante na determinação da base de cálculo, 
observados os limites previstos neste artigo 
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 8º , § 3º ). 

§ 4º Poderão ser deduzidos como despesa 
com educação os pagamentos efetuados 
a creches (Medida Provisória nº 1.749, de 
1998, art. 7º ). 

Seção III
CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE 

APOSENTADORIA

Programada Individual – FAPI

Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão 
ser deduzidas as contribuições para o Fundo de 
Aposentadoria Programada Individual – FAPI 
cujo ônus seja da pessoa física. 

§ 1º A dedução prevista neste artigo, 
somada à de que trata o inciso II do art. 74, 
fica limitada a doze por cento do total dos 
rendimentos computados na determinação 
da base de cálculo do imposto devido na 
declaração de rendimentos. 

§ 2º É vedada a utilização da dedução de 
que trata este artigo no caso de resgates 
na carteira de Fundos para mudança das 
aplicações entre Fundos instituídos pela 
Lei n º 9.477, de 1997, ou para aquisição 
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de renda junto às instituições privadas de previdência e seguradoras que operam com esse 
produto. 

A seguir temos o quadro resumo das deduções e seus limites:

QUADRO RESUMO DAS DEDUÇÕES ANO CALENDÁRIO 2014:

DEDUÇÕES COM DEPENDENTES

O limite é de R$ 2.156,52 por dependente no ano.

DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

O limite é de R$ 3.375,83 por pessoa ou dependente, ao ano.

DEDUÇÕES DE GASTOS COM SAÚDE

Não existe limite para dedução de gastos com saúde. Entre eles estão pagamentos 
feitos a médicos, dentistas e hospitais, além de exames laboratoriais e próteses 
ortopédicas e dentárias, por exemplo.

DEDUÇÕES DE GASTOS COM O INSS DA EMPREGADA DOMÉSTICA

O valor máximo permitido para dedução do Imposto de Renda relativo ao ano de 2014 
é de R$ 1.152,88.

DEDUÇÃO COM APOSENTADORIA, PENSÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA

O limite é de até 12% da renda tributável no ano.

17. CONTRIBUINTES (art. 2º a 22 RIR)

Segundo o art. 45 do CTN o contribuinte do IR é o titular da disponibilidade (econômica ou 
jurídica), sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens 
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Sabendo-se que a lei federal pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos 
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

São considerados contribuintes do IRPF as pessoas físicas residentes e domiciliadas no Brasil, 
nos termos do art. 1º da Lei nº 7713/88:
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Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo 
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas 
por esta Lei.

Dispõe o art. 2º do Regulamento do Imposto sobre a Renda:

Art. 2º As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, 
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem 
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.

§ 1º São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos 
de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a 
legislação em vigor.

§ 2º O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital 
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85.

Observações:

I – São contribuintes do IR os domiciliados ou residentes no Brasil. São excluídos dessa condição 
os residentes e domiciliados no exterior. Esses, apesar de não serem contribuintes, poderão ser 
sujeitos passivos do IR, obrigados, por força do disposto no art. 2º, ao pagamento do imposto 
quando percebam, no Brasil, renda e proventos de qualquer natureza. Aí serão tributados 
na fonte (Livro III, do RIR/99). Nesse caso, a fonte pagadora efetuará a retenção do imposto 
devido, entregando ao beneficiário residente ou domiciliado no exterior apenas o valor líquido 
do rendimento. 

II – A simples fixação de residência ou domicílio no Brasil não traz como consequência a 
condição de contribuinte do IR. Há outro requisito: a titularidade de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.

III – Residente e domiciliada no Brasil, a pessoa física que auferir rendimentos ou proventos de 
qualquer natureza será contribuinte do IR. O art. 1º, parte final, dispõe serem irrelevantes a 
nacionalidade, o sexo, a idade, o estado civil ou a profissão. Pelo que se depreende da norma 
constante do art. 3º, não importa também a capacidade civil. Segundo aquela norma, também 
os incapazes são contribuintes do IR.

IV – As pessoas físicas que perceberem de outras pessoas físicas devem providenciar o 
pagamento mensal do carnê-leão. Por si próprias apuram o imposto devido e realizam o 
recolhimento mensal respectivo, procedendo, posteriormente, ao ajuste anual até o final do 
mês de abril do exercício subsequente.

V – Se as pessoas físicas receberem de pessoas jurídicas, estas últimas serão responsáveis 
tributárias por substituição.
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PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS OU RESIDENTES NO EXTERIOR

Art. 3º A renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no País por residentes 
ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados, conforme o disposto nos arts. 22, § 
1º, e 682, estão sujeitos ao imposto de acordo com as disposições do Livro III.

Os residentes e domiciliados no exterior são tributados sob o regime de tributação 
exclusiva na fonte. A fonte pagadora, no Brasil, dos rendimentos cujo beneficiário seja 
residente ou domiciliado no exterior será a responsável pelo recolhimento do imposto 
por ele devido.

RENDIMENTOS DE MENORES E OUTROS INCAPAZES 

I – Os rendimentos e ganhos de capital de que sejam titulares menores e outros incapazes 
serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição próprio no Cadastro 
de Pessoas Físicas – CPF. 

II – O recolhimento do tributo e a apresentação da respectiva declaração de rendimentos são 
da responsabilidade de qualquer um dos pais, do tutor, do curador ou do responsável por sua 
guarda. 

III – Opcionalmente, os rendimentos e ganhos de capital percebidos por menores e outros 
incapazes, ainda que em valores inferiores ao limite de isenção (art. 86), poderão ser tributados 
em conjunto com os de qualquer um dos pais, do tutor ou do curador, sendo aqueles 
considerados dependentes. 

IV – No caso de menores ou de filhos incapazes, que estejam sob a responsabilidade de um dos 
pais, em virtude de sentença judicial, a opção de declaração em conjunto somente poderá ser 
exercida por aquele que detiver a guarda.

V – No caso de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões em 
cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive alimentos 
provisionais ou provisórios, verificando-se a incapacidade civil do alimentado, a tributação 
far-se-á em seu nome pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda. Opcionalmente, o 
responsável pela manutenção do alimentado poderá considerá-lo seu dependente, incluindo 
os rendimentos deste em sua declaração.

VI – o responsável legal por incapaz tem a opção de oferecer os rendimentos desse tanto 
declarando em separado, em nome do incapaz, quanto adicionando os rendimentos desse aos 
seus, e tributando-os conjuntamente. Na maioria dos casos, a tributação em conjunto trará 
prejuízo consistente no aumento do tributo a ser recolhido, visto que a tributação conjunta 
acarreta a utilização de somente um limite de isenção. 

Há casos, porém, em que a tributação conjunta é favorável. São os casos em que os rendimentos 
do incapaz são pequena monta e a sua inclusão como dependente acarreta deduções maiores 
do que os rendimentos. 
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RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL 

I – Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na 
proporção de:

a) cem por cento dos que lhes forem próprios; 

b) cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns. 

Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser tributados, em 
sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

II – A união estável merece tratamento idêntico ao fixado para o casamento, e o companheiro 
equivale ao cônjuge para fins de relação de dependência.

III – É necessário preliminarmente verificar o regime de bens do casamento, a fim de determinar 
quais os bens cuja comunhão decorre do casamento. Em outras palavras, é necessário esclarecer 
se o bem é ou não bem comum. Não se pode entender o que sejam bens comuns sem uma 
análise dos regimes de bens permitidos pela legislação civil. O regime de bens do casamento 
poderá ser da: (a) comunhão universal; (b) comunhão parcial (comunhão dos aquestos); ou (c) 
separação total de bens. O regime escolhido pelos cônjuges, antes do casamento, nos termos 
da lei civil, determinará a propriedade dos bens e, em consequência, a existência ou não de 
bens comuns aos cônjuges. 

III – a) “No regime da comunhão universal tem-se a comunicação de todos os bens presentes 
e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções dos artigos seguintes" o art. 
262 do Cód. Civil. No novo Código Civil Brasileiro, com vigência a partir de janeiro de 2003, esta 
redação é mantida (art. 1.667). 

III – b) No regime de comunhão parcial, somente entram na comunhão os bens adquiridos após 
o casamento. É o regime legal. Não havendo pacto ante-nupcial dispondo de forma diversa, o 
regime de bens será o legal (art. 269). 

III – c) No regime de separação total, todos os bens, independentemente da data em que 
tenham sido adquiridos, serão de propriedade exclusiva do cônjuge adquirente, a menos que a 
aquisição tenha sido feita em condomínio. Nesse caso, a propriedade decorrerá do condomínio 
e não do regime de bens; por conseguinte, os cônjuges poderão ser titulares de frações ideais 
desiguais. 

IV – Havendo rendimento produzido por bens comuns, é permitido aos cônjuges a opção pela 
sua tributação em nome de um deles. A regra excepcional é faculdade dos cônjuges. 

V – Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos próprios e a 
metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. 

VI – O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens comuns 
deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinquenta por cento para cada um 
dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o 
recolhimento, neste caso o imposto pago ou retido na fonte será compensado na declaração, 
em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual 
deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. 

VII – Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos 
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge que 
estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-la.
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VIII – Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos, inclusive 
quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, 
da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo. 

IX – O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge, incluídos na 
declaração, poderá ser compensado pelo declarante. 

X – Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade, 
deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante. 

XI – O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente relativo 
ao outro cônjuge.

XII – Nesse caso, o cônjuge que oferecer os rendimentos do casal comuns à tributação deverá 
incluir em sua declaração todos os bens do casal (incluindo os do outro cônjuge, mesmo que 
incomunicáveis), e poderá incluir o cônjuge não declarante como seu dependente, efetuando 
as deduções permitidas na apuração da renda líquida tributável.

XIII – O disposto nos arts. 6º a 8º do RIR aplica-se, no que couber, à união estável, reconhecida 
como entidade familiar. 

DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL 

I – No caso de dissolução da sociedade conjugal, por morte de um dos cônjuges, serão 
tributadas, em nome do sobrevivente, as importâncias que este perceber de seu trabalho 
próprio, das pensões de que tiver gozo privativo, de quaisquer bens que não se incluam no 
monte a partilhar e cinquenta por cento dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. 

II – Tratando-se de separação judicial, divórcio, ou anulação de casamento, a declaração de 
rendimentos passará a ser apresentada em nome de cada um dos contribuintes. 

III – São quatro as hipóteses de término da sociedade conjugal (art. 2º da Lei 6.515/77): 

a) morte de um dos cônjuges, 

b) nulidade ou anulação do casamento, 

c) separação judicial e 

d) divórcio. 

IV – Havendo separação, divórcio ou anulação, deixa de existir a sociedade conjugal e, portanto, 
passam a ser inaplicáveis as normas à mesma relativa, que permite a apresentação em da 
declaração em conjunto. Se os cônjuges ou concubinos já apresentavam declaração de bens 
em separado, não há alteração na tributação. A sentença que julgar a separação judicial produz 
seus efeitos à data de seu trânsito em julgado, ou à da decisão que tiver concedido separação 
cautelar (art. 8º da Lei 6.515/77). 

ESPÓLIO 
O espólio é uma ficção, criada pela lei, de continuidade da personalidade do de cujus até a 
homologação da partilha. Deve-se pensar no espólio como se o de cujus estivesse vivo. Como o 
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de cujus não está mais vivo e não pode, por isso, cumprir as suas obrigações fiscais (principais e 
acessórias), a responsabilidade pelo seu cumprimento é atribuída ao inventariante

I – Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas, observado 
o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos arts. 23 a 25 
(responsabilidade dos sucessores e dos terceiros). 

II – A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas ficam a cargo do inventariante. 

III – As infrações cometidas pelo inventariante serão punidas com as penalidades previstas nos 
arts. 944 a 968 (penalidades e acréscimos moratórios). 

IV – A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-calendário do 
falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens, 
será apresentada em nome do espólio. Serão também apresentadas em nome do espólio as 
declarações não entregues pelo falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento, às 
quais estivesse obrigado. 

V – Os rendimentos próprios do falecido e cinquenta por cento dos produzidos pelos bens 
comuns no curso do inventário deverão ser, obrigatoriamente, incluídos na declaração 
do espólio. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser 
tributados, em sua totalidade, em nome do espólio (o espólio poderá: I – compensar o total 
do imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens comuns; II – 
deduzir o valor a título de dependente em relação aos seus próprios dependentes, ao cônjuge 
sobrevivente e respectivos dependentes, se os mesmos não tiverem auferido rendimentos ou, 
se os perceberem, desde que estes sejam incluídos na declaração do espólio. 

VI – Os bens incluídos no monte a partilhar deverão ser, obrigatoriamente, declarados pelo 
espólio. 

VII – Ocorrendo morte conjunta dos cônjuges, ou em datas que permitam a unificação do 
inventário, os rendimentos comuns do casal poderão ser tributados e declarados em nome de 
um dos falecidos. 

VIII – Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens, deverá ser apresentada, pelo 
inventariante, dentro de trinta dias, contados da data em que transitar em julgado a sentença 
respectiva, declaração dos rendimentos correspondentes ao período de 1º de janeiro até a data 
da homologação ou adjudicação. 

IX – Se a homologação ou adjudicação ocorrer antes do prazo anualmente fixado para a entrega 
das declarações dos rendimentos, juntamente com a declaração referida neste artigo deverá 
ser entregue a declaração dos rendimentos correspondentes ao ano-calendário anterior .

X – O imposto devido será calculado mediante a utilização dos valores da tabela progressiva 
anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número de meses do período abrangido pela 
tributação no ano-calendário.

XI – O pagamento do imposto apurado nas declarações de que trata o artigo anterior deverá ser 
efetuado no prazo previsto no art. 855 (O pagamento do IR no caso de encerramento de espólio 
deverá ser efetuado na data prevista para a entrega da respectiva declaração de rendimentos).

XII – O lançamento do imposto será feito, até a partilha ou adjudicação dos bens, em nome do 
espólio.
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BENS EM CONDOMÍNIO 
Quando há condomínio, ou seja, mais de um proprietário de um mesmo bem, cada condômino 
deverá tratar a sua parte ideal separadamente das demais, que pertencem aos seus consortes, 
como se fosse um bem distinto das demais frações ideais que integram o condomínio. Em 
consequência, os rendimentos decorrentes de cada fração serão tributados na pessoa do seu 
titular, como no exemplo prático abaixo. 

Note-se que não existe responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, pois cada 
condômino só é responsável pelo pagamento do imposto relativo ao seu rendimento. Por 
isso, é irrelevante para cada condômino se os demais ofereceram ou não à tributação os seus 
rendimentos. 

I – Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados proporcio-
nalmente à parcela que cada condômino detiver. Os bens em condomínio deverão ser mencio-
nados nas respectivas declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômi-
no.

TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA PARA O EXTERIOR – SAÍDA DO PAÍS EM 
CARÁTER DEFINITIVO 
I – Os residentes ou domiciliados no Brasil que se retirarem em caráter definitivo do território 
nacional no curso de um ano-calendário, além da declaração correspondente aos rendimentos 
do ano-calendário anterior, ficam sujeitos à apresentação imediata da declaração de saída 
definitiva do País correspondente aos rendimentos e ganhos de capital percebidos no período 
de 1º de janeiro até a data em que for requerida a certidão de quitação de tributos federais 
para os fins previstos no art. 879, I (prova de quitação do imposto), observado o disposto no art. 
855 (o pagamento do imposto deverá ser efetuado na data prevista para entrega da respectiva 
declaração de rendimentos). 

II – O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização dos valores da tabela 
progressiva anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número de meses do período 
abrangido pela tributação no ano-calendário.

III – Os rendimentos e ganhos de capital percebidos após o requerimento de certidão negativa 
para saída definitiva do País ficarão sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou definitiva, na 
forma deste Livro, e, quando couber, na prevista no Livro III. 

IV – As pessoas físicas que se ausentarem do País sem requerer a certidão negativa para saída 
definitiva do País terão seus rendimentos tributados como residentes no Brasil, durante os 
primeiros doze meses de ausência, observado o disposto no § 1º, e, a partir do décimo terceiro 
mês, na forma dos arts. 682 e 684.

Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a renda e os 
proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos: 

I – pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior; 

II – pelos residentes no País que estiverem ausentes no exterior por mais de doze meses, salvo 
os mencionados no art. 17; 
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III – pela pessoa física proveniente do exterior, com visto temporário, nos termos do § 1º do art. 
19; 

IV – pelos contribuintes que continuarem a perceber rendimentos produzidos no País, a partir 
da data em que for requerida a certidão, no caso previsto no art. 879.

Art. 684. Os residentes ou domiciliados no exterior sujeitam-se às mesmas normas de tributação 
previstas para os residentes ou domiciliados no País, em relação aos (Lei nº 8.981, de 1995, art. 78): 

I – rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de renda fixa; 

II – ganhos líquidos auferidos em operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas; 

III – rendimentos obtidos em aplicações em fundos de renda fixa e de renda variável e em 
clubes de investimento. 

Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação, nos termos dos arts. 782 e 783, os rendimentos 
e ganhos de capital decorrentes de aplicações financeiras, auferidos por fundos, sociedades 
de investimento e carteiras de valores mobiliários de que participem, exclusivamente, 
pessoas físicas ou jurídicas, fundos ou outras entidades de investimento coletivo, residentes, 
domiciliados ou com sede no exterior (Lei nº 8.981, de 1995, art. 78, parágrafo único). 

AUSENTES NO EXTERIOR A SERVIÇO DO PAÍS 
I – As pessoas físicas domiciliadas no Brasil, ausentes no exterior a serviço do País, que recebam 
rendimentos do trabalho assalariado, em moeda estrangeira, de autarquias ou repartições do 
Governo brasileiro situadas no exterior, estão sujeitas à tributação na forma prevista nos arts. 
44, parágrafo único, e 627. 

TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA PARA O BRASIL 

PORTADORES DE VISTO PERMANENTE 

I – As pessoas físicas portadoras de visto permanente que, no curso do ano-calendário, trans-
ferirem residência para o território nacional e, nesse mesmo ano, iniciarem a percepção de 
rendimentos tributáveis de acordo com a legislação em vigor, estão sujeitas ao imposto, como 
residentes ou domiciliadas no País em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da data de 
sua chegada. Serão declarados os rendimentos e ganhos de capital percebidos entre a data da 
chegada e o último dia do ano-calendário.

PORTADORES DE VISTO TEMPORÁRIO 

I – Sujeitar-se-á à tributação pelo imposto de renda, como residente, a pessoa física proveniente 
do exterior que ingressar no Brasil, com visto temporário: 

a) para trabalhar, com vínculo empregatício, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir 
da data de sua chegada; 
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b) por qualquer outro motivo, e aqui permanecer por período superior a cento e oitenta e 
três dias, consecutivos ou não, contado, dentro de um intervalo de doze meses, da data de 
qualquer chegada, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir do dia subsequente 
àquele em que se completar referido período de permanência. Os rendimentos percebidos 
no território nacional, serão tributados na forma do art. 682 durante o período anterior 
àquele em que se completar o período de permanência no Brasil, apurado segundo 
o referido dispositivo, ou até a data em que o visto temporário for transformado em 
permanente, se este fato ocorrer antes daquele. 

III – Os rendimentos de aplicações financeiras e os ganhos de capital, recebidos pelas pessoas 
mencionadas neste artigo, desde o momento de sua chegada ao País, serão tributados como os 
dos residentes no Brasil. 

IV – No caso do § 1º, a declaração de rendimentos (art. 86) compreenderá os rendimentos 
percebidos a partir do primeiro dia subsequente àquele em que se completar o período de 
permanência a que se refere o inciso II, ou ao da data do visto permanente, se anterior, e o 
último dia do ano-calendário.

TRANSFERÊNCIA E RETORNO NO MESMO ANO-CALENDÁRIO 

I – As pessoas que, no curso de um ano-calendário, transferirem residência para o Brasil e, 
nesse mesmo ano-calendário, deixarem o território nacional, em caráter definitivo, estarão 
sujeitas à tributação em conformidade com o disposto no art. 16.

SERVIDORES DE REPRESENTAÇÕES ESTRANGEIRAS E DE ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 

I – Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho percebidos por: 

I – servidores diplomáticos de governos estrangeiros (não se aplica aos rendimentos e ganhos de 
capital percebidos por servidores estrangeiros que tenham transferido residência permanente para 
o Brasil);

II – servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado, 
por tratado ou convênio, a conceder isenção;

III – servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de outros países no Brasil, 
desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado igual tratamento a brasileiros que ali exerçam 
idênticas funções.

As pessoas referidas neste artigo serão contribuintes como residentes no exterior em relação a 
outros rendimentos e ganhos de capital produzidos no País.
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Tributação das Pessoas Físicas

TÍTULO I

Contribuintes e Responsáveis

SUBTÍTULO I

Contribuintes

CAPÍTULO I
PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS  

OU RESIDENTES NO BRASIL

Artigo 2º As pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, titulares de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou proventos 
de qualquer natureza, inclusive rendimentos e 
ganhos de capital, são contribuintes do imposto 
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, 
idade, estado civil ou profissão (Lei nº 4.506, de 
30 de novembro de 1964, art. 1º, Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei nº 
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4º).

§ 1º São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de 
bens de que tenham a posse como se lhes 
pertencessem, de acordo com a legislação 
em vigor (Decreto-Lei nº 5.844, de 23 de 
setembro de 1943, art. 1º, parágrafo único, 
e Lei nº 5.172, de 1966, art. 45).

§ 2º O imposto será devido à medida em 
que os rendimentos e ganhos de capital 
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste 
estabelecido no art. 85 (Lei nº 8.134, de 27 
de dezembro de 1990, art. 2º).

CAPÍTULO II
PESSOAS FÍSICAS DOMICILIADAS OU 

RESIDENTES NO EXTERIOR

Artigo 3º A renda e os proventos de qualquer 
natureza percebidos no País por residentes ou 

domiciliados no exterior ou a eles equiparados, 
conforme o disposto nos arts. 22, § 1º, e 682, 
estão sujeitos ao imposto de acordo com as 
disposições do Livro III (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 97, e Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, art. 3º, § 4º).

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Seção I
RENDIMENTOS DE MENORES E 

OUTROS INCAPAZES

Artigo 4º Os rendimentos e ganhos de capital 
de que sejam titulares menores e outros 
incapazes serão tributados em seus respectivos 
nomes, com o número de inscrição próprio no 
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Lei nº 4.506, 
de 1964, art. 1º, e Decreto-Lei nº 1.301, de 31 
de dezembro de 1973, art. 3º).

§ 1º O recolhimento do tributo e a apre-
sentação da respectiva declaração de ren-
dimentos são da responsabilidade de qual-
quer um dos pais, do tutor, do curador ou 
do responsável por sua guarda (Decreto-Lei 
nº 5.844, de 1943, art. 192, parágrafo único, 
e Lei nº 5.172, de 1966, art. 134, incisos I e 
II). 

§ 2º Opcionalmente, os rendimentos e 
ganhos de capital percebidos por menores 
e outros incapazes, ainda que em valores 
inferiores ao limite de isenção (art. 86), 
poderão ser tributados em conjunto com 
os de qualquer um dos pais, do tutor ou 
do curador, sendo aqueles considerados 
dependentes.

§ 3º No caso de menores ou de filhos inca-
pazes, que estejam sob a responsabilidade 
de um dos pais, em virtude de sentença ju-
dicial, a opção de declaração em conjunto 
somente poderá ser exercida por aquele 
que detiver a guarda.
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Seção I
RENDIMENTOS DE MENORES E 

OUTROS INCAPAZES

Alimentos e Pensões de Outros Incapazes

Artigo 5º No caso de rendimentos percebidos 
em dinheiro a título de alimentos ou pensões 
em cumprimento de acordo homologado 
judicialmente ou decisão judicial, inclusive 
alimentos provisionais ou provisórios, 
verificando-se a incapacidade civil do 
alimentado, a tributação far-se-á em seu nome 
pelo tutor, curador ou responsável por sua 
guarda (Decreto-Lei nº 1.301, de 1973, arts. 3º, 
§ 1º, e 4º).

Parágrafo único. Opcionalmente, o respon-
sável pela manutenção do alimentado po-
derá considerá-lo seu dependente, incluin-
do os rendimentos deste em sua declaração 
(Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
art. 35, incisos III a V, e VII).

Seção II
RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA 

SOCIEDADE CONJUGAL

Artigo 6º Na constância da sociedade conjugal, 
cada cônjuge terá seus rendimentos tributados 
na proporção de (Constituição, art. 226, § 5º):

I – cem por cento dos que lhes forem 
próprios;

II – cinquenta por cento dos produzidos 
pelos bens comuns.

Parágrafo único. Opcionalmente, os 
rendimentos produzidos pelos bens comuns 
poderão ser tributados, em sua totalidade, 
em nome de um dos cônjuges.

Seção II
RENDIMENTOS NA CONSTÂNCIA DA 

SOCIEDADE CONJUGAL
Declaração em Separado

Artigo 7º Cada cônjuge deverá incluir, em sua 
declaração, a totalidade dos rendimentos pró-

prios e a metade dos rendimentos produzidos 
pelos bens comuns.

§ 1º O imposto pago ou retido na fonte 
sobre os rendimentos produzidos pelos 
bens comuns deverá ser compensado na 
declaração, na proporção de cinquenta 
por cento para cada um dos cônjuges, 
independentemente de qual deles 
tenha sofrido a retenção ou efetuado o 
recolhimento.

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo único 
do artigo anterior, o imposto pago ou retido 
na fonte será compensado na declaração, em 
sua totalidade, pelo cônjuge que declarar os 
rendimentos, independentemente de qual 
deles tenha sofrido a retenção ou efetuado 
o recolhimento.

§ 3º Os bens comuns deverão ser relacio-
nados somente por um dos cônjuges, se 
ambos estiverem obrigados à apresentação 
da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo 
cônjuge que estiver apresentando a decla-
ração, quando o outro estiver desobrigado 
de apresentá-la.

Declaração em Conjunto

Art. 8º Os cônjuges poderão optar pela 
tributação em conjunto de seus rendimentos, 
inclusive quando provenientes de bens 
gravados com cláusula de incomunicabilidade 
ou inalienabilidade, da atividade rural e das 
pensões de que tiverem gozo privativo.

§ 1º O imposto pago ou retido na fonte sobre 
os rendimentos do outro cônjuge, incluídos 
na declaração, poderá ser compensado pelo 
declarante.

§ 2º Os bens, inclusive os gravados 
com cláusula de incomunicabilidade ou 
inalienabilidade, deverão ser relacionados 
na declaração de bens do cônjuge 
declarante.

§ 3º O cônjuge declarante poderá pleitear 
a dedução do valor a título de dependente 
relativo ao outro cônjuge.
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Seção III
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

CONJUGAL

Art. 9º No caso de dissolução da sociedade 
conjugal, por morte de um dos cônjuges, 
serão tributadas, em nome do sobrevivente, 
as importâncias que este perceber de seu 
trabalho próprio, das pensões de que tiver 
gozo privativo, de quaisquer bens que não se 
incluam no monte a partilhar e cinquenta por 
cento dos rendimentos produzidos pelos bens 
comuns, observado o disposto no § 3º do art. 12 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 68).

§ 1º Tratando-se de separação judicial, 
divórcio, ou anulação de casamento, a 
declaração de rendimentos passará a ser 
apresentada em nome de cada um dos 
contribuintes.

§ 2º No caso de separação de fato, deverão 
ser observadas as disposições contidas nos 
arts. 6º a 8º.

Seção IV
UNIÃO ESTÁVEL

Art. 10. O disposto nos arts. 6º a 8º aplica-se, 
no que couber, à união estável, reconhecida 
como entidade familiar (CF, art. 226, § 3º, e Lei 
nº 9.278, de 10 de maio de 1996, arts. 1º e 5º).

Seção V
ESPÓLIO

Art. 11. Ao espólio serão aplicadas as normas a 
que estão sujeitas as pessoas físicas, observado 
o disposto nesta Seção e, no que se refere à 
responsabilidade tributária, nos arts. 23 a 25 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 45, § 3º, e 
Lei nº 154, de 25 de novembro de 1947, art. 1º).

§ 1º A partir da abertura da sucessão, as 
obrigações estabelecidas neste Decreto 
ficam a cargo do inventariante (Decreto-Lei 
nº 5.844, de 1943, art. 46).

§ 2º As infrações cometidas pelo inventa-
riante serão punidas com as penalidades 

previstas nos arts. 944 a 968 (Decreto-Lei nº 
5.844, de 1943, art. 49, parágrafo único).

Declaração de Rendimentos

Art. 12. A declaração de rendimentos, a partir 
do exercício correspondente ao ano-calendário 
do falecimento e até a data em que for 
homologada a partilha ou feita a adjudicação 
dos bens, será apresentada em nome do espólio 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 45, e Lei nº 
154, de 1947, art. 1º).

§ 1º Serão também apresentadas em nome 
do espólio as declarações não entregues 
pelo falecido relativas aos anos anteriores 
ao do falecimento, às quais estivesse 
obrigado.

§ 2º Os rendimentos próprios do falecido 
e cinquenta por cento dos produzidos 
pelos bens comuns no curso do inventário 
deverão ser, obrigatoriamente, incluídos na 
declaração do espólio.

§ 3º Opcionalmente, os rendimentos 
produzidos pelos bens comuns poderão ser 
tributados, em sua totalidade, em nome do 
espólio.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o 
espólio poderá:

I – compensar o total do imposto pago 
ou retido na fonte sobre os rendimentos 
produzidos pelos bens comuns;

II – deduzir o valor a título de dependente 
em relação aos seus próprios dependentes, 
ao cônjuge sobrevivente e respectivos 
dependentes, se os mesmos não tiverem 
auferido rendimentos ou, se os perceberem, 
desde que estes sejam incluídos na 
declaração do espólio.

§ 5º  Os bens incluídos no monte a partilhar 
deverão ser, obrigatoriamente, declarados 
pelo espólio.

§ 6º  Ocorrendo morte conjunta dos cônju-
ges, ou em datas que permitam a unificação 
do inventário, os rendimentos comuns do 
casal poderão ser tributados e declarados 
em nome de um dos falecidos.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1650

Art. 13. Homologada a partilha ou feita a 
adjudicação dos bens, deverá ser apresentada, 
pelo inventariante, dentro de trinta dias, 
contados da data em que transitar em 
julgado a sentença respectiva, declaração dos 
rendimentos correspondentes ao período de 
1º de janeiro até a data da homologação ou 
adjudicação (Lei nº 9.250, de 1995, art. 7º, § 4º).

Parágrafo único.  Se a homologação 
ou adjudicação ocorrer antes do prazo 
anualmente fixado para a entrega das 
declarações dos rendimentos, juntamente 
com a declaração referida neste artigo 
deverá ser entregue a declaração dos 
rendimentos correspondentes ao ano-
calendário anterior (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 7º, § 5º).

Cálculo do Imposto

Art. 14.  Para fins do disposto no artigo anterior, 
o imposto devido será calculado mediante a 
utilização dos valores da tabela progressiva 
anual (art. 86), calculados proporcionalmente 
ao número de meses do período abrangido pela 
tributação no ano-calendário (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 15).

§ 1º  O pagamento do imposto apurado nas 
declarações de que trata o artigo anterior 
deverá ser efetuado no prazo previsto no 
art. 855 (Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 
1991, art. 29).

§ 2º  O lançamento do imposto será feito, 
até a partilha ou adjudicação dos bens, em 
nome do espólio (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 45, § 2º, e Lei nº 154, de 1947, 
art. 1º). 

Seção VI
BENS EM CONDOMÍNIO

Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens 
possuídos em condomínio serão tributados pro-
porcionalmente à parcela que cada condômino 
detiver.

Parágrafo único. Os bens em condomínio 
deverão ser mencionados nas respectivas 
declarações de bens, relativamente à parte 

que couber a cada condômino (Decreto-Lei 
nº 5.844, de 1943, art. 66).

Seção VII
TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA 

PARA O EXTERIOR
Saída do País em Caráter Definitivo

Art. 16. Os residentes ou domiciliados no 
Brasil que se retirarem em caráter definitivo 
do território nacional no curso de um ano-
calendário, além da declaração correspondente 
aos rendimentos do ano-calendário anterior, 
ficam sujeitos à apresentação imediata 
da declaração de saída definitiva do País 
correspondente aos rendimentos e ganhos de 
capital percebidos no período de 1º de janeiro 
até a data em que for requerida a certidão 
de quitação de tributos federais para os fins 
previstos no art. 879, I, observado o disposto 
no art. 855 (Lei nº 3.470, de 28 de novembro de 
1958, art. 17).

§ 1º O imposto de renda devido será 
calculado mediante a utilização dos valores 
da tabela progressiva anual (art. 86), 
calculados proporcionalmente ao número 
de meses do período abrangido pela 
tributação no ano-calendário (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 15).

§ 2º Os rendimentos e ganhos de capital 
percebidos após o requerimento de certidão 
negativa para saída definitiva do País ficarão 
sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou 
definitiva, na forma deste Livro, e, quando 
couber, na prevista no Livro III (Lei nº 3.470, 
de 1958, art. 17, § 3º, Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, art. 78, incisos I a III, e Lei 
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 
18).

§ 3º  As pessoas físicas que se ausentarem 
do País sem requerer a certidão negativa 
para saída definitiva do País terão seus 
rendimentos tributados como residentes no 
Brasil, durante os primeiros doze meses de 
ausência, observado o disposto no § 1º, e, 
a partir do décimo terceiro mês, na forma 
dos arts. 682 e 684 (Decreto-Lei nº 5.844, 
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de 1943, art. 97, alínea "b", e Lei nº 3.470, 
de 1958, art. 17).

Ausentes no Exterior a Serviço do País

Art. 17.  As pessoas físicas domiciliadas no Brasil, 
ausentes no exterior a serviço do País, que 
recebam rendimentos do trabalho assalariado, 
em moeda estrangeira, de autarquias ou 
repartições do Governo brasileiro situadas no 
exterior, estão sujeitas à tributação na forma 
prevista nos arts. 44, parágrafo único, e 627 (Lei 
nº 9.250, de 1995, art. 5º).

Seção VIII
TRANSFERÊNCIA DE RESIDÊNCIA 

PARA O BRASIL

Portadores de Visto Permanente

Art. 18. As pessoas físicas portadoras de visto 
permanente que, no curso do ano-calendário, 
transferirem residência para o território nacional 
e, nesse mesmo ano, iniciarem a percepção 
de rendimentos tributáveis de acordo com a 
legislação em vigor, estão sujeitas ao imposto, 
como residentes ou domiciliadas no País em 
relação aos fatos geradores ocorridos a partir da 
data de sua chegada, observado o disposto no § 
2º do art. 2º (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 
61, e Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
art. 12).

Parágrafo único. Serão declarados os 
rendimentos e ganhos de capital percebidos 
entre a data da chegada e o último dia do 
ano-calendário (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 61, parágrafo único).

Portadores de Visto Temporário

Art. 19. Sujeitar-se-á à tributação pelo imposto 
de renda, como residente, a pessoa física 
proveniente do exterior que ingressar no Brasil, 
com visto temporário (Lei nº 9.718, de 1998, 
art. 12):

I – para trabalhar, com vínculo empregatício, 
em relação aos fatos geradores ocorridos a 
partir da data de sua chegada; 

II – por qualquer outro motivo, e aqui 
permanecer por período superior a cento 

e oitenta e três dias, consecutivos ou não, 
contado, dentro de um intervalo de doze 
meses, da data de qualquer chegada, em 
relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir do dia subsequente àquele em 
que se completar referido período de 
permanência.

§ 1º Os rendimentos percebidos no territó-
rio nacional, pelas pessoas de que trata o in-
ciso II, serão tributados na forma do art. 682 
durante o período anterior àquele em que 
se completar o período de permanência no 
Brasil, apurado segundo o referido dispositi-
vo, ou até a data em que o visto temporário 
for transformado em permanente, se este 
fato ocorrer antes daquele.

§ 2º Os rendimentos de aplicações 
financeiras e os ganhos de capital, recebidos 
pelas pessoas mencionadas neste artigo, 
desde o momento de sua chegada ao País, 
serão tributados como os dos residentes no 
Brasil (Lei nº 8.981, de 1995, art. 78, incisos 
I a III, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 18).

§ 3º No caso do § 1º, a declaração de 
rendimentos (art. 86) compreenderá 
os rendimentos percebidos a partir do 
primeiro dia subsequente àquele em que se 
completar o período de permanência a que 
se refere o inciso II, ou ao da data do visto 
permanente, se anterior, e o último dia do 
ano-calendário.

Transferência e Retorno no Mesmo Ano-
calendário

Art. 20.  As pessoas que, no curso de um ano-
calendário, transferirem residência para o 
Brasil (art. 18) e, nesse mesmo ano-calendário, 
deixarem o território nacional, em caráter 
definitivo, estarão sujeitas à tributação em 
conformidade com o disposto no art. 16.

Obrigações Acessórias

Art. 21.  A Secretaria da Receita Federal expedirá 
as normas quanto às obrigações acessórias 
decorrentes da aplicação do disposto neste 
artigo (Lei nº 9.718, de 1998, art. 12, parágrafo 
único). 
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Seção IX
SERVIDORES DE REPRESENTAÇÕES 
ESTRANGEIRAS E DE ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS

Art. 22. Estão isentos do imposto os 
rendimentos do trabalho percebidos por (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 5º, e Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 30):

I – servidores diplomáticos de governos 
estrangeiros;

II – servidores de organismos internacionais 
de que o Brasil faça parte e aos quais se 
tenha obrigado, por tratado ou convênio, a 
conceder isenção;

III – servidor não brasileiro de embaixada, 
consulado e repartições oficiais de outros 
países no Brasil, desde que no país de 
sua nacionalidade seja assegurado igual 
tratamento a brasileiros que ali exerçam 
idênticas funções.

§ 1º As pessoas referidas neste artigo serão 
contribuintes como residentes no exterior 
em relação a outros rendimentos e ganhos 
de capital produzidos no País (Lei nº 4.506, 
de 1964, art. 5º, parágrafo único, Convenção 
de Viena sobre Relações Diplomáticas – 
Decreto nº 56.435, de 8 de junho de 1965, e 
Lei nº 5.172, de 1966, art. 98).

§ 2º A isenção de que trata o inciso I não se 
aplica aos rendimentos e ganhos de capital 
percebidos por servidores estrangeiros que 
tenham transferido residência permanente 
para o Brasil (Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas – Decreto nº 56.435, 
de 1965, arts. 1º e 37, §§ 2º a 4º, Lei nº 
5.172, de 1966, art. 98, e Decreto-Lei nº 
941, de 13 de outubro de 1969, art. 56).

§ 3º Os rendimentos e ganhos de capital 
de que trata o parágrafo anterior serão 
tributados na forma prevista neste Decreto. 

18. RESPONSÁVEIS 

I – De acordo com o RIR\99 em seu artigo 23 são pessoalmente responsáveis:

a) o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até a 
data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão, 
do legado, da herança ou da meação; 

b) o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. 

II – Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou declaração 
de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura da sucessão, 
cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros moratórios e da multa de mora 
prevista no art. 964, I, b (10% do valor do imposto apurado pelo espólio), observado, quando 
for o caso, o disposto no art. 874 (atualização monetária). 

III – Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da abertura 
da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da multa prevista no 
art. 950 (multa de mora), observado, quando for o caso, o disposto no art. 874 (atualização 
monetária). 

IV – Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão, ainda que 
neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos sucessores. 
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RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 

I – Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas 
omissões de que forem responsáveis:

a) os pais, pelo tributo devido por seus filhos menores; 

b) os tutores, curadores e responsáveis, pelo tributo devido por seus tutelados, curatelados 
ou menores dos quais detenham a guarda judicial; 

c) os administradores de bens de terceiros, pelo tributo devido por estes; 

d) o inventariante, pelo tributo devido pelo espólio. 

II – O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

III – As pessoas referidas item I são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes 
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de 
lei.

IV – Segundo o art. 26 do RIR, as firmas ou sociedades nacionais e as filiais, sucursais ou 
agências, no País, de firmas ou sociedades com sede no exterior, são responsáveis pelos débitos 
do imposto correspondentes aos rendimentos que houverem pago a seus diretores, gerentes e 
empregados e de que não tenham dado informação à repartição, quando estes se ausentarem 
do País sem os terem solvido

RESPONSABILIDADE DE MENORES 

I – Os rendimentos e os bens de menores só responderão pela parcela do imposto proporcional 
à relação entre seus rendimentos tributáveis e o total da base de cálculo do imposto, quando 
declarados conjuntamente com o de seus pais. 

19. DOMICÍLIO FISCAL.

DOMICÍLIO DA PESSOA FÍSICA 

O Título II trata do domicílio fiscal dentro do território nacional, fornecendo os elementos 
necessários à sua fixação. O domicílio do contribuinte é necessário tendo em vista diversos 
fatores, dos quais se destacam a determinação das autoridades competentes para a fiscalização 
do contribuinte e para o julgamento dos processos administrativos e o endereço para os 
quais devem ser enviadas as correspondências ao contribuinte e entregues as notificações de 
lançamento e demais intimações.

I – Considera-se como domicílio fiscal da pessoa física a sua residência habitual, assim entendido 
o lugar em que ela tiver uma habitação em condições que permitam presumir intenção de 
mantê-la. 
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II – No caso de exercício de profissão ou função particular ou pública, o domicílio fiscal é o lugar 
onde a profissão ou função estiver sendo desempenhada. 

III – Quando se verificar pluralidade de residência no País, o domicílio fiscal será eleito perante 
a autoridade competente, considerando-se feita a eleição no caso da apresentação continuada 
das declarações de rendimentos num mesmo lugar. Não sendo tal regra observada, motivará a 
fixação, de ofício, do domicílio fiscal no lugar da residência habitual ou, sendo esta incerta ou 
desconhecida, no centro habitual de atividade do contribuinte (aplica-se, inclusive, nos casos 
em que a residência, a profissão e as atividades efetivas estão localizadas em local diferente 
daquele eleito como domicílio). 

IV – No caso de ser impraticável a regra estabelecida no parágrafo anterior, considerar-se-á 
como domicílio do contribuinte o lugar onde se encontrem seus bens principais, ou onde 
ocorreram os atos e fatos que deram origem à obrigação tributária. 

V – A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou 
dificulte a arrecadação ou a fiscalização do imposto. 

CONTRIBUINTE AUSENTE DO DOMICÍLIO 

I – O contribuinte ausente de seu domicílio fiscal, durante o prazo de entrega da declaração 
de rendimentos ou de interposição de impugnação ou recurso, cumprirá as disposições deste 
Decreto perante a autoridade fiscal da jurisdição em que estiver, dando-lhe conhecimento do 
domicílio do qual se encontra ausente. A autoridade a que se refere este artigo transmitirá os 
documentos que receber à repartição competente.

TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO 
I – O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de um para 
outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições 
competentes dentro do prazo de trinta dias (art. 30 RIR). A comunicação será feita nas unidades 
da Secretaria da Receita Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da 
declaração de rendimentos das pessoas físicas.

II – A pessoa física que se retirar do território nacional temporariamente deverá nomear pessoa 
habilitada no País a cumprir, em seu nome, as obrigações previstas neste Decreto e representá-
la perante as autoridades fiscais (art. 31 RIR).

RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR 
I – O domicílio fiscal do procurador ou representante de residentes ou domiciliados no exterior 
é o lugar onde se achar sua residência habitual ou a sede da representação no País, aplicando-
se, no que couber, o disposto no art. 28 (art. 32). 

II – Se o residente no exterior permanecer no território nacional e não tiver procurador, 
representante ou empresário no País, o domicílio fiscal é o lugar onde estiver exercendo sua 
atividade.
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20. BASE DE CÁLCULO (art. 83 a 88 RIR) 

A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas (art. 83 
RIR): 

I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, 
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; 

II – O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou 71, quando positivo, integrará 
a base de cálculo do imposto;

III – das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74 (contribuição 
previdenciária), 75 (livro caixa), 78 (pensão alimentícia), 79 (proventos e pensões dos maiores de 65 
anos), 80 (despesas médicas), 81 (despesas com educação), e 82 (programada individual – FAPI), e da 
quantia de um mil e oitenta reais por dependente. 

Nota: No ano de 2014 a quantia a deduzir por dependente é de R$ 2.063,64.

DESCONTO SIMPLIFICADO 
O desconto simplificado pode ser adotado pelo contribuinte na forma do art. 84 do RIR/99. 

É o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis que substitui todas as deduções 
admitidas na legislação tributária do imposto. Não necessita de comprovação e está limitado a 
R$ 15.197,02. Pode ser utilizado independentemente do montante dos rendimentos recebidos 
e do número de fontes pagadoras

Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no 
ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em 
dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de 
Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. 

O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82. 

O valor deduzido não poderá ser utilizado para a comprovação de acréscimo patrimonial, sendo 
considerado rendimento consumido. 

A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, 
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.

APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO 

Nos termos do art. 86 do RIR\99, o imposto devido na declaração de rendimentos será calculado 
mediante utilização da seguinte tabela: 

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir 
do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
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Base de cálculo mensal em 
R$ Alíquota % Parcela a deduzir do 

imposto em R$

Até 1.787,77 - -

De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08

De 2.679,30 até 3.572,43 15,0 335,03

De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96

Acima de 4.463,81 27,5 826,15

Do imposto apurado poderão ser deduzidos (art. 87 RIR):

I – as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;

II – as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na forma da 
regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, de que trata o art. 90; 

III – os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que tratam os arts. 97 
a 99; 

IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, 
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; 

V – o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103. 

A soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por cento do valor do 
imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas deduções. 

O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se o 
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos 
rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7º, §§1º e 2º, e 8º , §1º (declarações de imposto 
sobre a renda em separado e em conjunto do casal).

Nos termos do art. 88 RIR\99, o montante determinado constituirá, se positivo, saldo do 
imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído. 

O valor da restituição será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao previsto para a entrega tempestiva 
da declaração de rendimentos até o mês anterior ao da liberação da restituição, e de um por 
cento no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição do contribuinte.

ESPÓLIO E SAÍDA DEFINITIVA DO PAÍS 

O imposto de renda devido será calculado mediante a utilização dos valores da tabela 
progressiva anual (art. 86), calculados proporcionalmente ao número de meses do período 
abrangido pela tributação, no ano-calendário, apresentada a declaração: 
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I – em nome do espólio, no ano-calendário em que for homologada a partilha ou feita a 
adjudicação dos bens; 

II – pelo contribuinte, residente ou domiciliado no Brasil, que se retirar em caráter definitivo do 
território nacional.

21. ALÍQUOTAS 

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir 
do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.

Base de cálculo mensal em 
R$ Alíquota % Parcela a deduzir do 

imposto em R$

Até 1.787,77 - -

De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08

De 2.679,30 até 3.572,43 15,0 335,03

De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96

Acima de 4.463,81 27,5 826,15

22. LANÇAMENTO 

Uma das grandes discussões havidas era fixar se o IR era modalidade de lançamento por 
declaração ou lançamento por homologação.

Cumpre observar que após o advento do Decreto-lei nº 1.967/82 que promoveu a desvinculação 
do prazo de pagamento e não havendo mais exame prévio do lançamento pela autoridade 
administrativa não remanesce mais dúvidas sobre a natureza jurídica do lançamento relativo 
ao imposto de renda, ou seja, trata-se de LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.

Essa modalidade de lançamento está prevista no art. 150 da Lei 5.172/66 (CTN), in verbis:

Art. 150 – O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação 
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade 
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente homologa."

Destarte, nessas ocorrências dá-se por parte do contribuinte a antecipação do pagamento 
do tributo sem que o fisco promova qualquer exame prévio. Acerca da natureza jurídica do 
lançamento por homologação do IR já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL -IMPOSTO DE RENDA 
RETIDO NA FONTE. A retenção do tributo na fonte pagadora é inconfundível com a extinção do 
crédito tributário. O crédito tributário não surge com o fato gerador. Ele é constituído com o 
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lançamento (Art. 142 do CTN). Em se tratando de Imposto de Renda, o lançamento deve ocorrer 
após as informações do sujeito passivo, na declaração de ajuste (Lei nº 8.383/91, artigo 15) ou 
pela informação da fonte que promoveu a retenção; Qualquer das hipóteses leva ao exame 
dos artigos 147 e 150, § 4º. Não havendo homologação expressa, ela ocorreria tacitamente, 
decorridos 05 (cinco) anos do fato gerador e só aí há a extinção do crédito. Recurso parcialmente 
provido" (Recurso Especial 250306/DF – Primeira Turma- Rel. Minº Garcia Vieira – Julgado em 
06/06/2000 – DJU de 01/08/2000).

A doutrina também já firmou posição acerca da natureza do lançamento tributário relativo ao 
imposto de renda, in verbis:

"Sob essa ótica, por exemplo, são compatíveis com o "lançamento por homologação" por se 
ajustarem integralmente à hipótese prevista no artigo 150 do CNT: O Imposto sobre a Renda, o 
IOF, os impostos sobre o comércio exterior (II e IE), a CPMF, o ICMS, o ISS, o ITR e as contribuições 
especiais em geral." (inº Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza / Mary Elbe 
Queiroz – Manole – 2004, p. 295) (g.n).

"No tocante ao Imposto sobre a Renda, NÃO SE PODE CONFUNDIR que a DATA DE APRESENTAÇÃO 
DA DECLARAÇÃO ANUAL para o imposto, no ano subsequente 'aquele da percepção e aquisição 
da renda, é o momento em que ocorre o próprio fato gerador e o momento do lançamento do 
tributo.

A declaração é, apenas, o instrumento de que se vale o sujeito passivo para informar os fatos 
geradores JÁ OCORRIDOS de acordo com a periodicidade em lei" (p. 350).

Nessa mesma linha a lição do Prof. Dr. Paulo de Barros Carvalho:

"O IPI, o ICMS, o IR (atualmente, nos três regimes, jurídica, física e fonte) são tributos cujo 
lançamento são feitos por homologação, tudo, reitero, consoante a classificação do Código.) 
(g.n) (inº Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. – 13 ed ver e atual. – São Paulo 
: Saraiva. 2002 – p. 423).

Kiyoshi Harada não discrepa e vaticina inapelavelmente:

"Não restam dúvidas, ao nosso sentir, de que o lançamento do imposto de renda tem natureza 
jurídica de lançamento por homologação" (Harada, Kiyoshi. Imposto de renda. Decadência: 
termo inicial e termo final. Jus Navigandi, Teresina, a7, nº 61, janº 2003. Disponível em: http://
www1.jus.com.br/doutirna/texto.asp?).

Fixada inquestionavelmente a natureza jurídica do lançamento tributário do Imposto 
de Renda Pessoa Física, como modalidade POR HOMOLOGAÇÃO, faz-se mister analisar 
pormenorizadamente a ocorrência da DECADÊNCIA.

É de conhecimento basilar que o prazo para homologação do lançamento relacionado ao 
Imposto de Renda é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do "fato gerador", conforme 
preconiza o § 4º, do art. 150, do CTN, abaixo transcrito:

"§ 4º – Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Nessa contexto é oportuno trazer a colação a jurisprudência do STJ, acerca do prazo decadencial:
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TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO REGIME DO 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.

Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadência do direito de 
constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, § 4º,do Código Tributário Nacional, isto é, 
o prazo para esse efeito será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador; a incidência 
da regra supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, a que 
pagamento do tributo não for antecipado, já não será caso de lançamento por homologação 
hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá observar o disposto no art. 173, 
I, do CTNº Recurso Especial não conhecido. (RESP. nº 169.246/SP, AC. 2ª TURMA. DECISÃO DE 
04/06/1998. RELATOR: MINº ARI PARGENDLER. PUBL. DJ 29.06.1998, P. 153)(21).

É esse também o entendimento do Conselho de Contribuinte (Acórdão nº101.92.642 – 1º 
Conselho):

DECADÊNCIA. Tratando-se de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), o prazo para 
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos contados da data 
do fato gerador. A ausência de recolhimento da prestação devida não altera a natureza do 
lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo (Processo 
nº10980.015650/97-87 0 Recurso 117700 – Sessão de 14.4.99 – DOU 30.6.00 – Relator Raul 
Pimentel).

A doutrina não vacila a respeito da questão:

"Segundo o § 4º, se a Fazenda Pública não proceder à expressa homologação dentro desse 
prazo, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Com isso 
completa-se o sistema eliminando-se qualquer possibilidade de vir um tributo a ser recebido 
pela Fazenda Pública, sem que o crédito tributário tenha sido constituído, pelo lançamento de 
ofício, ou mediante homologação, sendo esta expressa ou ficta".

"Como consequência, estará igualmente extinto o direito de a Fazenda Pública efetuar a 
lançamento de ofício pelas diferenças que, devidas, não foram pagas..." (inº Código Tributário 
Nacional Comentado / Coordenador Vladimir Passos de Almeida – Zuudi Sakakiraha – Ed. 
Revista dos Tribunais -2004. – p. 641).

Nessa mesma direção a posição de Eurico Marcos Diniz de Santi:

"O 'fato gerador' dessa regra decadencial iniciará seu curso de cinco anos com a ocorrência 
do evento tributário, conforme dispõe expressamente a primeira parte do § 4º do Art. 150 do 
CTN" (g.n) (inº Decadência e Prescrição no Direito Tributário, Max Limonad, 2ª edição, 2001, 
p.168).

Nesse contexto, o preceito normativo inserto no § 4º, do art. 150, do CTN, trata especificamente 
sobre as regras de contagem de prazo decadencial (termo a quo) para os impostos lançados 
sobre a modalidade denominada "lançamento por homologação". Trata-se de norma específica 
especial e que, portanto, se sobrepõe a qualquer outra norma geral, ou seja, quando o legislador 
logrou tratar dessas modalidades o fez expressamente, fixando critérios objetivos aplicáveis à 
mesma. Assim, o termo a quo para cômputo do prazo decadencial começa a fluir a partir da 
ocorrência do "fato gerador", em respeito ao quanto disposto no § 4º, do art. 150, CTNº
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A grande controvérsia surge em relação a parte final disposta no § 4º,do art. 150, que faz 
menção a ocorrência de fraude, dolo ou simulação. A jurisprudência do STJ (RE 189.421-SP) 
tem firmado entendimento que fixa a inteligência do art. 150, § 4º c.c inc. I, do art. 173, ou seja, 
o prazo começaria a fluir a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ser efetuado.

Para alguns autores, dentre eles Paulo de Barros Carvalho, em relação a lacuna existente no 
caso de dolo, fraude ou simulação leciona que o prazo decadencial deverá seguir a regra do § 
4º, art. 150 c.c inc. I, do art. 173 (CTN).

Ousa-se divergir dessa conclusão, porquanto, não se vislumbra arcabouço científico ideal, 
conforme segue: i) o legislador fixou topologicamente as regras próprias para as hipóteses 
do lançamento por homologação (ato do particular); ii) as regras do art. 173, I, II, do CTN, 
restringem-se especificamente aos lançamentos de ofício e por declaração; iii) repulsa ao 
direito tributário a interpretação extensiva; iv) o direito subjetivo ao crédito não pode se 
eternizar no tempo, a fim de possibilitar que esse direito durma o sono dos esquecidos e em 
face do contribuinte figure tal qual a espada de Damocles; v) o Estado tributante deve exercitar 
o princípio da eficiência (art. 37, caput, EC 19), o qual preserva ainda o interesse público, razão 
pela qual o prazo de 5 anos se apresenta apto e contempla o desejo constante do processo 
legiferante, o qual inseriu o preceito normativo disposto no § 4º, do art. 150, CTN no sistema 
jurídico.

23. CÁLCULO DO TRIBUTO 

Para o cálculo do imposto de renda pessoa física faremos a seguinte simulação (VALORES E 
TABELA HIPOTÉTICA):

Imposto de Renda Mensal

1. Rendimentos Tributáveis 10000,00

2. Deduções

2.1 – Previdência Oficial
2.2 – Dependentes
2.3  – Pensão Alimentícia
2.4 – Outras deduções: previdência privada, 
FAPI, parcela isenta da aposentadoria, reserva 
remunerada, reforma e pensão do declarante 
com 65 anos ou mais, caso não tenha sido 
deduzida dos rendimentos tributáveis, Carnê 
Leão, livro Caixa.
2.5  Total das deduções

1100,00
2 (150,69 por dependente 

= 301,28)
1000,00

2500,00
4901,38

Base de Cálculo (1 – 2.5) 5098,62

Demonstrativo de Apuração do Imposto:
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Faixa da base de cálculo Alíquota Valor do imposto

1ª faixa 1.499,15 Isento 0,00

2ª faixa 747,60 7,5 % 56,07

3ª faixa 748,95 15,0 % 112,34

4ª faixa 747,49 22,5 % 168,18

5ª faixa 1.355,43 27,5 % 372,74

Total 5.098,62 --- 709,33

Como o valor inicial dos rendimentos tributáveis foi de 10.000,00 e o valor do imposto de renda 
a recolher foi de 709,33, a alíquota efetiva percentual sobre os rendimentos aplicáveis foi de 
709,33/10000 = 7,09%, ou seja, apesar do rendimento da pessoa estar na faixa de 27,5%, sua 
alíquota efetiva é de 7,09%.

24. SISTEMA DE BASES CORRENTES

A Lei nº 7.713 de 22 de dezembro de 1988 promoveu profundas alterações na legislação 
do imposto de renda. A partir de 1º de janeiro de 1989, o imposto de renda das pessoas 
físicas passou a ser devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital 
fossem percebidos. O imposto incidia sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução. Foi 
desmontada a estrutura tributária instituída em 1926.

A idéia era substituir a base anual do imposto pelo sistema de bases correntes, com o ajuste 
mensal do imposto. No regime de bases correntes o objeto e o período de incidência coincidem 
com o próprio exercício financeiro em curso e não se referem ao ano anterior como no sistema 
de antecipação do desconto na fonte.

A tabela progressiva que no exercício de 1989, ano-base de 1988, comportava nove classes 
e alíquotas variáveis de 10% a 45% passou no ano seguinte para três classes, inclusive a de 
isenção, e duas alíquotas: 10% e 25%.

No exercício de 1990, o contribuinte tinha dois modelos de declaração: Informações e Ajuste.

A Declaração de Informações era muito fácil de preencher e apenas informativa, sem calcular o 
saldo de imposto a pagar nem a restituir.

O contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis de mais de uma fonte pagadora em um 
mesmo mês devia apresentar a Declaração de Ajuste. Para cada mês do ano de 1989, devia ser 
preenchido um “Roteiro de Apuração Mensal”, que exigia do contribuinte muitos cálculos. O 
resultado do imposto a recolher obtido no Roteiro devia ser transportado para a Declaração de 
Ajuste, para cálculo do saldo remanescente a pagar.

Em que pese os nobres motivos da instituição do sistema de bases correntes, o resultado, 
porém, não foi o esperado, sobretudo pela complexidade dos cálculos para apuração do saldo a 
pagar na Declaração de Ajuste. Durou apenas um exercício.
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25. PERÍODO DE APURAÇÃO 

Período de Apuração é o período de tempo delimitado pela legislação tributária (mês, trimestre 
ou ano), compreendido em um ano-calendário, durante o qual são apurados os resultados das 
pessoas físicas ou jurídicas e calculados os impostos e contribuições. Este conceito, apesar de 
simples é de extrema importância no contexto de apuração tributária, pois verificar o período 
em que os tributos foram gerados determinará o prazo para o recolhimento e a respectiva 
quitação do mesmo.

No caso do Imposto de Renda, a cobrança do tributo somente poderá ser feita com a 
disponibilização financeira, ou seja, somente quando do pagamento efetivo (R$) o respectivo 
tributo é gerado, nos termos do art. 38 parágrafo único do RIR.

O saldo do imposto apurado na Declaração de IRPF/2012 pode ser pago em até 8 quotas, 
mensais e sucessivas, observado o seguinte: nenhuma quota deve ser inferior a R$ 50; o 
imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser pago em quota única; a 1ª quota ou quota única 
deve ser paga até o último dia do prazo fixado para entrega da declaração; e as demais quotas 
devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas da taxa de juros Selic, acumulada 
mensalmente, calculados a partir da data prevista para a entrega da declaração até o mês 
anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. É facultado ao contribuinte antecipar, 
total ou parcialmente, o pagamento do imposto ou das quotas, não sendo necessário, nesse 
caso, apresentar declaração retificadora com a nova opção de pagamento. 

A forma de pagamento do imposto, integral ou de suas quotas e seus respectivos acréscimos 
legais, pode ser feita: por transferência eletrônica de fundos por meio de sistemas eletrônicos 
das instituições financeiras autorizadas pela RFB a operar com essa modalidade de arrecadação; 
em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais, mediante 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), no caso de pagamento efetuado no 
Brasil; ou por débito automático em conta corrente bancária, autorizado mediante a utilização 
do PGD e formalizado no recibo de entrega da Declaração de IRPF.

A Declaração de Ajuste Anual IRPF/2012 deve ser apresentada no período de 1º de março a 30 
de abril de 2012: pela internet, mediante utilização do programa de transmissão Receitanet, 
disponível em www.receita.fazenda.gov.br; ou em disquete, nas agências do Banco do Brasil 
S.A. ou da Caixa Econômica Federal localizada no país, durante o seu horário de expediente. O 
serviço de recepção da declaração transmitida pela Internet será interrompido às 23h59min59s, 
horário de Brasília, do último dia do prazo estabelecido (30/04/2012). A comprovação de 
entrega da declaração elaborada em computador é feita por meio de recibo gravado.

26. RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO (CARNÊ-LEÃO) (art. 106 a 109 
RIR) 

A pessoa física residente no País que recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior, 
quando não tributados na fonte no Brasil, está obrigada a efetuar o recolhimento mensal 
(carnê-leão) do imposto sobre a renda. O código para pagamento do imposto é 0190. O carnê-
leão está sujeito a encargos em caso de pagamento em atraso.
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O recolhimento complementar é um recolhimento facultativo que pode ser efetuado pelo 
contribuinte para antecipar o pagamento do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual, no 
caso de recebimento de rendimentos tributáveis de fontes pagadoras pessoa física e jurídica, 
ou de mais de uma pessoa jurídica, ou, ainda, de apuração de resultado tributável da atividade 
rural. Este recolhimento deve ser efetuado, no curso do ano-calendário, até o último dia útil do 
mês de dezembro, sob o código 0246. Não há data para o vencimento do imposto. Assim, não 
incide multa no recolhimento do recolhimento complementar, por não se tratar de pagamento 
obrigatório.

O imposto complementar pode ser retido, mensalmente, por uma das fontes pagadoras, pessoa 
jurídica, desde que haja concordância, por escrito, da pessoa física beneficiária, caso em que a 
pessoa jurídica é solidariamente responsável com o contribuinte pelo pagamento do imposto 
correspondente à obrigação assumida.

Atenção:

Os rendimentos recebidos decorrentes de ganho de capital e renda variável não estão sujeitos 
ao recolhimento por meio do carnê-leão e do recolhimento complementar.

TÍTULO VIII

Do Recolhimento Mensal Obrigatório

CAPÍTULO I
INCIDÊNCIA

Art. 106 . Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de outra pessoa 
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no 
País, tais como: 

I – os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos 
e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos; 

II – os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em cumprimento de 
decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive alimentos provisionais; 

III – os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem serviços a 
embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais 
de que o Brasil faça parte; 

IV – os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas. 

Os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas no Brasil ou pessoas físicas e jurídicas 
do exterior deverão ser incluídos na base de cálculo do recolhimento mensal obrigatório, 
sistema de recolhimento vulgarmente denominado “carnê-leão”. 
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Art. 107 . Sujeitam-se igualmente à incidência 
mensal do imposto: 

I – os rendimentos de prestação, a pessoas 
físicas, de serviços de transporte de carga 
ou de passageiros, observado o disposto no 
art. 47; 

II – os rendimentos de prestação, a 
pessoas físicas, de serviços com trator, 
máquina de terraplenagem, colheitadeira 
e assemelhados, observado o disposto no § 
1º do art. 47. 

Art. 47. São tributáveis os 
rendimentos provenientes 
de prestação de serviços de 
transporte, em veículo próprio 
ou locado, inclusive mediante 
arrendamento mercantil, ou 
adquirido com reserva de domínio 
ou alienação fiduciária, nos 
seguintes percentuais (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 9º ): 

I – quarenta por cento do 
rendimento total, decorrente 
do transporte de carga; 

§ 1º O percentual referido 
no inciso I aplica-se também 
sobre o rendimento total 
da prestação de serviços 
com trator, máquina de 
terraplenagem, colheitadeira e 
assemelhados

II – sessenta por cento do 
rendimento total, decorrente 
do transporte de passageiros. 

Art. 108. Os rendimentos recebidos de fontes 
situadas no exterior serão convertidos em 
Reais mediante utilização do valor do dólar 

dos Estados Unidos da América, informado 
para compra pelo Banco Central do Brasil para 
o último dia útil da primeira quinzena do mês 
anterior ao do recebimento do rendimento. 

Art. 109. Os rendimentos sujeitos a incidência 
mensal devem integrar a base de cálculo do 
imposto na declaração de rendimentos, e o 
imposto pago será compensado com o apurado 
nessa declaração. 

JURISPRUDÊNCIA
IRPF – RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓ-
RIO CARNÊ-LEÃO – RECOLHIMENTO FORA 
DO PRAZO – RECOLHIMENTO JUNTAMEN-
TE COM AS QUOTAS DO IMPOSTO DE REN-
DA APURADO NA DECLARAÇÃO – MULTA 
DE OFICIO JUROS DE MORA – Está sujeita 
ao recolhimento antecipado do imposto de 
renda, sob a forma de "carnê-leão" a pes-
soa física que perceber de outra pessoa físi-
ca rendimentos a qualquer título. A falta ou 
insuficiência do recolhimento antecipado, 
na data de seu vencimento, sujeitará ao in-
frator os juros de mora, relativo ao período 
compreendido entre a data do vencimento 
e o pagamento da 1º quota, calculados com 
base no valor do tributo que deixou de ser 
recolhido na data de seu vencimento. Sen-
do irrelevante, no caso, a comprovação, 
por parte do beneficiário, que os rendimen-
tos foram incluídos em sua declaração de 
ajuste anual. MULTA DE OFICIO – Descabe 
a multa de lançamento de oficio quando o 
contribuinte já tiver incluído em sua decla-
ração o valor não antecipado e pago o im-
posto correspondente, antes de iniciado o 
procedimento fiscal para sua cobrança. IRPF 
– IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS – A impu-
tação de pagamentos só se fará existindo 
simultaneamente dois ou mais débitos ven-
cidos do mesmo sujeito passivo. ... Recurso 
a que se dá provimento parcial. (1º CC Ac. 
104-12.634 – 4ª C – DOU 07 08 96). 
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27. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR (art. 113 a 116 RIR) 

DO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR 

Art. 113. Sem prejuízo dos pagamentos 
obrigatórios estabelecidos neste Decreto, fica 
facultado ao contribuinte efetuar, no curso do 
ano-calendário, complementação do imposto 
que for devido, sobre os rendimentos.

Essa modalidade de recolhimento 
é pouco utilizada, tendo em vista 
que o valor que for antecipado não 
sofrerá qualquer atualização até 
o vencimento da quota única ou 
primeira quota. O contribuinte, por 
isso, pode, ao invés de antecipar 
o pagamento, aplicar o valor no 
mercado financeiro, obtendo juros, 
de forma que no vencimento da 1ª 
quota (ou quota única), ainda tenha 
o principal e mais os acréscimos 
resultantes da aplicação financeira.

BASE DE CÁLCULO 

Art. 114. Constitui base de cálculo para fins 
do recolhimento complementar do imposto a 
diferença entre a soma dos valores: 

I – de todos os rendimentos recebidos 
no curso do ano-calendário, sujeitos à 
tributação na declaração de rendimentos, 
inclusive o resultado positivo da atividade 
rural; 

II – das deduções previstas no art. 83, inciso 
II, conforme o caso.

Tratam-se do somatório dos 
valores de arts. 74 (contribuição 
previdenciária), 75 (livro caixa), 78 
a 81 (pensão alimentícia, proventos 
e pensões para maiores de 65 
anos, despesas médicas, despesas 
com educação), e 82 (programa 
individual FAPI), e da quantia de um 
mil e oitenta reais por dependente.

APURAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO 

Art. 115 . Apurada a base de cálculo conforme 
disposto no artigo anterior, a complementação 
do imposto será determinada mediante a 
utilização da tabela progressiva anual prevista 
no art. 86. 

Parágrafo único. O recolhimento comple-
mentar corresponderá à diferença entre o 
valor do imposto calculado na forma pre-
vista neste artigo e a soma dos valores do 
imposto retido na fonte ou pago a título 
de recolhimento mensal, do recolhimento 
complementar efetuado anteriormente e 
do imposto pago no exterior (art. 103), in-
cidentes sobre os rendimentos computados 
na base de cálculo, deduzidos os incentivos 
de que tratam os arts. 90, 97 e 102, obser-
vado o disposto no § 1º do art. 87. 

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO 

Art. 116 . O imposto pago na forma deste Título 
será compensado com o apurado na declaração 
de rendimentos (Lei nº 8.383, de 1991, art. 8º ). 
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28. TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA (art. 117 a 145 RIR) 

Nem todos os rendimentos da pessoa física são tributados na declaração anual. Há também 
o caso dos rendimentos submetidos à tributação definitiva, em períodos mensais, e dos 
rendimentos tributados exclusivamente na fonte. 

Entre os rendimentos sujeitos à tributação definitiva estão o ganho de capital na alienação 
de bens e direitos e o ganho líquido em renda variável (p.ex. mercado de ações da bolsa de 
valores). 

Por outro lado, são tributados exclusivamente na fonte o 13º salário, os juros sobre o capital 
próprio e os rendimentos de renda fixa, entre outros casos.

De qualquer forma, mesmo que não sejam tributados na declaração de ajuste anual, os 
rendimentos tributados exclusivamente na fonte e os submetidos à tributação definitiva devem 
ser informados pelo contribuinte porque ajudam a explicar eventual acréscimo patrimonial 
observado no ano-base. É importantíssimo observar esse fato porque a mera existência de 
acréscimo patrimonial a descoberto pode implicar sérias consequências ao contribuinte.

CAPÍTULO I
GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS OU DIREITOS

Seção I
INCIDÊNCIA

Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física que auferir 
ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em operações 
com ouro não considerado ativo financeiro. 

§ 2º Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em separado, não 
integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto 
pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. 

§ 3º O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será apurado e 
tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País. 

§ 4º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, 
a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua 
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, 
dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, 
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. 

§ 5º A tributação independe da localização dos bens ou direitos, observado o disposto no art. 
997.

Art. 118. Ao disposto no artigo anterior aplicam-se as disposições relativas a preços e custos, 
constantes dos arts. 240 a 245, com relação às operações efetuadas por pessoa física residente ou 
domiciliada no País, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou 
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domiciliada em país que não tribute a renda ou 
a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por 
cento. 

§ 1º Para efeito do disposto na parte final 
do caput, será considerada a legislação 
tributária do referido país, aplicável às 
pessoas físicas ou jurídicas, conforme a 
natureza do ente com o qual houver sido 
praticada a operação. 

§ 2º No caso de pessoa física residente no 
País: 

I – o valor apurado segundo os métodos de 
que trata o art. 241 será considerado como 
custo de aquisição para efeito de apuração 
de ganho de capital na alienação do bem ou 
direito; 

II – o preço relativo ao bem ou direito 
alienado, para efeito de apuração de ganho 
de capital, será o apurado de conformidade 
com o art. 240.

Herança, Legado ou Doação em Adiantamento 
da Legítima e Dissolução da Sociedade 

Conjugal

Art. 119. Na transferência de direito de 
propriedade por sucessão, nos casos de herança, 
legado ou por doação em adiantamento 
da legítima, os bens e direitos poderão ser 
avaliados a valor de mercado ou pelo valor 
constante da declaração de bens do de cujus ou 
do doador. 

§ 1º Se a transferência for efetuada a valor 
de mercado, a diferença a maior entre esse 
e o valor pelo qual constavam da declaração 
de bens do de cujus ou do doador sujeitar-
se-á à incidência de imposto, observado o 
disposto nos arts. 138 a 142. 

§ 2º O herdeiro, o legatário ou o donatário 
deverá incluir os bens ou direitos, na 
sua declaração de bens correspondente 
à declaração de rendimentos do ano-
calendário da homologação da partilha ou 
do recebimento da doação, pelo valor pelo 
qual houver sido efetuada a transferência. 

§ 3º Para efeito de apuração de ganho 
de capital relativo aos bens e direitos de 
que trata este artigo, será considerado 
como custo de aquisição o valor pelo qual 
houverem sido transferidos. 

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, 
também, aos bens ou direitos atribuídos a 
cada cônjuge, na hipótese de dissolução da 
sociedade conjugal ou da unidade familiar. 

§ 5º O imposto a que se referem os §§ 1º e 
4º deverá ser pago: 

I – pelo inventariante, até a data prevista 
para a entrega da declaração final de 
espólio, nas transmissões mortis causa , 
observado o disposto no art. 13; 

II – pelo doador, até o último dia útil do mês 
calendário subsequente ao da doação, no 
caso de doação em aditamento da legítima; 

III – pelo ex-cônjuge a quem for atribuído 
o bem ou direito, até o último dia útil 
do mês subsequente à data da sentença 
homologatória do formal de partilha, no 
caso de dissolução da sociedade conjugal o 
da unidade familiar. 

Seção II
NÃO INCIDÊNCIA E ISENÇÃO

Art. 120. Não se considera ganho de capital o 
valor decorrente de indenização: 

I – por desapropriação para fins de reforma 
agrária conforme o disposto no art. 184, § 
5º, da Constituição; 

II – por liquidação de sinistro, furto ou 
roubo, relativo a objeto segurado. 

Art. 121. Na determinação do ganho de capital, 
serão excluídas (Lei n º 7.713, de 1988, art. 22, 
inciso III): 

I – as transferências causa mortis e as 
doações em adiantamento da legítima, 
observado o disposto no art. 119; 

II – a permuta exclusivamente de unidades 
imobiliárias, objeto de escritura pública, 
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sem recebimento de parcela complementar 
em dinheiro, denominada torna, exceto no 
caso de imóvel rural com benfeitorias. 

§ 1º Equiparam-se a permuta as operações 
quitadas de compra e venda de terreno, 
seguidas de confissão de dívida e escritura 
pública de dação em pagamento de 
unidades imobiliárias construídas ou a 
construir. 

§ 2º No caso de permuta com recebimento 
de torna, deverá ser apurado o ganho de 
capital apenas em relação à torna.

Art. 122. Está isento do imposto o ganho de 
capital auferido na alienação: 

I – de bens e direitos de pequeno valor, cujo 
preço unitário de alienação, no mês em que 
esta se realizar, seja igual ou inferior a vinte 
mil reais; 

II – do único imóvel que o titular possua, cujo 
valor de alienação seja de até quatrocentos 
e quarenta mil reais, desde que não tenha 
sido realizada qualquer outra alienação nos 
últimos cinco anos. 

§ 1º No caso de alienação de diversos 
bens ou direitos da mesma natureza será 
considerado, para fins do disposto no inciso 
I, o valor do conjunto de bens alienados 
no mês (Lei nº 9.250, de 1995, art. 22, 
parágrafo único). 

§ 2º O limite a que se refere o inciso I será 
considerado em relação: 

I – ao bem ou ao valor do conjunto dos bens 
ou direitos da mesma natureza, alienados 
em um mesmo mês; 

II – à parte de cada condômino, no caso de 
bens em condomínio; 

III – a cada um dos bens ou direitos 
possuídos em comunhão e ao valor do 
conjunto dos bens ou direitos da mesma 
natureza, alienados em um mesmo mês, no 
caso de sociedade conjugal. 

§ 3º Para fins do disposto no inciso I do 
parágrafo anterior, consideram-se bens ou 
direitos da mesma natureza aqueles que 
guardem as mesmas características entre 
si, tais como automóveis e motocicletas; 
imóvel urbano e terra nua; quadros e 
esculturas; ações e quotas de capital social. 

§ 4º O limite a que se refere o inciso II será 
considerado em relação: 

I – à parte de cada condômino, no caso de 
bens em condomínio; 

II – ao imóvel havido em comunhão, no caso 
de sociedade conjugal. 

Seção III
VALOR DE ALIENAÇÃO

Art. 123. Considera-se valor de alienação: 

I – o preço efetivo da operação, nos termos 
do § 4º do art. 117; 

II – o valor de mercado nas operações não 
expressas em dinheiro; 

III – no caso de alienações efetuadas a 
pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada em países com tributação 
favorecida (art. 245), o valor de alienação 
será apurado em conformidade com o art. 
240. 

§ 1º No caso de bens possuídos em 
condomínio, será considerada valor de 
alienação a parcela que couber a cada 
condômino. 

§ 2º Na alienação de imóvel rural com 
benfeitorias, será considerado apenas 
o valor correspondente à terra nua, 
observado o disposto no art. 136. 

§ 3º Na permuta, com recebimento de 
torna em dinheiro, será considerado valor 
de alienação somente o da torna recebida 
ou a receber. 

§ 4º No caso de desapropriação, o valor da 
atualização monetária integra o valor do 
ganho de capital realizado. 
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§ 5º O valor pago a título de corretagem 
na alienação será diminuído do valor da 
alienação, desde que o ônus não tenha sido 
transferido ao adquirente. 

§ 6º Os juros recebidos não compõem o 
valor de alienação, devendo ser tributados 
na forma dos arts. 106 e 620, conforme o 
caso. 

§ 7º Aplicam-se à entrega de bens e 
direitos para a formação do patrimônio das 
instituições isentas (art. 174), as disposições 
do art. 132 (Lei nº 9.532, de 1997, art. 16).

Arbitramento do Valor ou Preço

Art. 124. A autoridade lançadora, mediante 
processo regular, arbitrará o valor ou preço, 
sempre que não mereça fé, por notoriamente 
diferente do de mercado, o valor ou preço 
informado pelo contribuinte, ressalvada, em 
caso de contestação, avaliação contraditória, 
administrativa ou judicial (Lei n º 7.713, de 
1988, art. 20). 

Seção IV
CUSTO DE AQUISIÇÃO

Subseção I 
BENS OU DIREITOS ADQUIRIDOS ATÉ 

31 DE DEZEMBRO DE 1991

Art. 125. Considera-se custo de aquisição dos 
bens ou direitos, adquiridos até 31 de dezembro 
de 1991, o valor de mercado, nessa data, de 
cada bem ou direito individualmente avaliado, 
constante da declaração de bens relativa ao 
exercício de 1992. 

§ 1º Aos bens e direitos adquiridos até 31 
de dezembro de 1990, não relacionados na 
declaração relativa ao exercício de 1991, 
não se aplica o disposto no caput (Lei nº 
8.383, de 1991, art. 96, § 8º , alínea "b"). 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica 
aos bens ou direitos pertencentes a 
residentes ou domiciliados no exterior. 

§ 3º A autoridade lançadora, mediante pro-
cesso regular, arbitrará o valor informado, 

sempre que este não mereça fé, por noto-
riamente diferente do de mercado, ressal-
vada, em caso de contestação, avaliação 
contraditória administrativa ou judicial.

Art. 126. Para as participações societárias não 
cotadas em bolsa de valores, considera-se custo 
de aquisição o maior valor entre: 

I – o apurado mediante a atualização 
monetária, até 31 de dezembro de 1991, 
do valor original de aquisição, com a 
utilização da tabela de índices divulgada 
pela Secretaria da Receita Federal; 

II – o valor de mercado avaliado pelo 
contribuinte, utilizando parâmetros como 
valor patrimonial, valor apurado por meio 
de equivalência patrimonial nas hipóteses 
previstas na legislação comercial ou, ainda, 
avaliação de três peritos ou empresa 
especializada.

Art. 127. Para as aplicações financeiras 
em títulos e valores mobiliários de renda 
variável, bem como em ouro ou certificados 
representativos de ouro, ativo financeiro, 
cotados em bolsa de valores e de mercadorias 
e negociados nos mercados de balcão, o custo 
de aquisição será o maior dentre os seguintes 
valores: 

I – o de aquisição, acrescido da correção 
monetária e da variação da Taxa Referencial 
Diária – TRD até 31 de dezembro de 1991, 
nos termos admitidos em lei; 

II – o de mercado, assim entendido o preço 
médio ponderado das negociações do 
ativo, ocorridas na última quinzena do mês 
de dezembro de 1991, em bolsas do País, 
desde que reflitam condições regulares de 
oferta e procura.

Subseção II
BENS OU DIREITOS ADQUIRIDOS NO 
PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 1992 

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1995
Art. 128. O custo dos bens ou direitos 
adquiridos, a partir de 1º de janeiro de 1992 
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até 31 de dezembro de 1995, será o valor de 
aquisição. 

§ 1º No caso de bens ou direitos adquiridos 
em partes, considera-se custo de aquisição 
o somatório dos valores correspondentes a 
cada parte adquirida. 

§ 2º Nas aquisições com pagamento 
parcelado, inclusive por intermédio de 
financiamento, considera-se custo de 
aquisição o valor efetivamente pago. 

§ 3º No caso de imóvel e outros bens 
adquiridos por doação, herança ou legado, 
observar-se-á o disposto nos incisos I ou III 
do art. 129, conforme o caso. 

§ 4º Nas operações de permuta com ou sem 
pagamento de torna, considera-se custo de 
aquisição o valor do bem dado em permuta 
acrescido da torna paga, se for o caso. 

§ 5º Na alienação de bem adquirido por 
permuta com recebimento de torna, 
considera-se custo de aquisição o valor do 
bem dado em permuta, diminuído do valor 
utilizado como custo na apuração do ganho 
de capital relativo à torna recebida ou a 
receber. 

§ 6º No caso de imóvel rural, será 
considerado custo de aquisição o valor 
relativo à terra nua. 

§ 7º Podem integrar o custo de aquisição 
de imóveis, desde que comprovados 
com documentação hábil e idônea e 
discriminados na declaração de bens: 

I – os dispêndios com a construção, 
ampliação, reforma e pequenas obras, 
tais como pintura, reparos em azulejos, 
encanamentos; 

II – os dispêndios com a demolição de 
prédio existente no terreno, desde que seja 
condição para se efetivar a alienação; 

III – as despesas de corretagem referentes 
à aquisição do imóvel vendido, desde que 
suportado o ônus pelo contribuinte; 

IV – os dispêndios pagos pelo proprietário 
do imóvel com a realização de obras 
públicas, tais como colocação de meio-fio, 
sarjetas, pavimentação de vias, instalação 
de rede de esgoto e de eletricidade que 
tenham beneficiado o imóvel; 

V – o valor do imposto de transmissão pago 
pelo alienante; 

VI – o valor da contribuição de melhoria. 

§ 8º Podem integrar o custo de aquisição 
dos demais bens ou direitos os dispêndios 
realizados com conservação, reparos, 
comissão ou corretagem, quando não 
transferido o ônus ao adquirente, desde 
que comprovados com documentação hábil 
e idônea e discriminados na declaração de 
bens. 

§ 9º Para os bens ou direitos adquiridos 
até 31 de dezembro de 1995, o custo de 
aquisição poderá ser corrigido até essa data, 
observada a legislação aplicável no período, 
não se lhe aplicando qualquer correção 
após essa data. 

Art. 129. Na ausência do valor pago, ressalvado 
o disposto no art. 120, o custo de aquisição dos 
bens ou direitos será, conforme o caso: 

I – o valor atribuído para efeito de 
pagamento do imposto de transmissão; 

II – o valor que tenha servido de base para o 
cálculo do imposto de importação acrescido 
do valor dos tributos e das despesas de 
desembaraço aduaneiro; 

III – o valor da avaliação no inventário ou 
arrolamento; 

IV – o valor de transmissão utilizado, na 
aquisição, para cálculo do ganho de capital 
do alienante; 

V – o seu valor corrente, na data da aquisi-
ção; 

VI – igual a zero, quando não possa ser 
determinado nos termos dos incisos 
anteriores.
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Art. 130. O custo de aquisição de títulos e 
valores mobiliários, de quotas de capital e de 
bens fungíveis será a média ponderada dos 
custos unitários, por espécie, desses bens. 

§ 1º No caso de participações societárias 
resultantes de aumento de capital por 
incorporação de lucros ou reservas de 
lucros, que tenham sido tributados na 
forma do art. 35 da Lei nº 7.713, de 1988, 
ou apurados no ano de 1993, o custo de 
aquisição é igual à parcela do lucro ou 
reserva capitalizado, que corresponder ao 
sócio ou acionista beneficiário. 

§ 2º O custo é considerado igual a zero (Lei 
n º 7.713, de 1988, art. 16, § 4º ): 

I – no caso de participações societárias 
resultantes de aumento de capital por 
incorporação de lucros ou reservas 
apurados até 31 de dezembro de 1988, e 
nos anos de 1994 e 1995; 

II – no caso de partes beneficiárias adquiri-
das gratuitamente; 

III – quando não puder ser determinado por 
qualquer das formas descritas neste artigo 
ou no anterior. 

Subseção III
BENS ADQUIRIDOS APÓS 31 DE 

DEZEMBRO DE 1995

Art. 131. Não será atribuída qualquer 
atualização monetária ao custo dos bens e 
direitos adquiridos após 31 de dezembro de 
1995 (Lei n º 9.249, de 1995, art. 17, inciso II).

Participações Societárias Adquiridas em 
Decorrência de Integralização de Capital 

com Bens ou Direitos

Art. 132. As pessoas físicas poderão transferir 
a pessoas jurídicas, a título de integralização de 
capital, bens e direitos, pelo valor constante da 
respectiva declaração de bens ou pelo valor de 
mercado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 23). 

§ 1º Se a transferência for feita pelo valor 
constante da declaração de bens, as pessoas 
físicas deverão lançar nesta declaração as 

ações ou quotas subscritas pelo mesmo 
valor dos bens ou direitos transferidos, não 
se aplicando o disposto no art. 464 (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 23, § 1º ). 

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo 
valor constante da declaração de bens, 
a diferença a maior será tributável como 
ganho de capital (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
23, § 2º ).

Recebimento de Devolução de Capital 
Social em Bens ou Direitos

Art. 133. Os bens e direitos do ativo da pessoa 
jurídica que forem transferidos ao seu titular ou 
a sócio ou acionista, a título de devolução de 
sua participação no capital social, poderão ser 
avaliados pelo valor contábil ou de mercado (Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 22). 

Parágrafo único. Os bens ou direitos 
recebidos serão informados, na declaração 
de bens correspondente à declaração de 
rendimentos do respectivo ano-calendário, 
pelo valor contábil ou de mercado, 
conforme avaliado pela pessoa jurídica, 
observado o disposto no inciso XLVII do art. 
39 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 22, § 3º ).

Bens Adquiridos por Meio de 
Arrendamento Mercantil

Art. 134. Na apuração do ganho de capital de 
bens adquiridos por meio de arrendamento 
mercantil, será considerado custo de aquisição 
o valor residual do bem acrescido dos valores 
pagos a título de arrendamento (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 24).

Custo de Participações Societárias 
Adquiridas com Incorporação de Lucros e 

Reservas 

Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas 
em decorrência de aumento de capital ou 
incorporação de lucros apurados a partir do mês 
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas 
com esses lucros, o custo de aquisição será 
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, 
que corresponder ao sócio ou acionista (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 10, parágrafo único). 
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Subseção IV
CUSTO NA ALIENAÇÃO  

DE IMÓVEL RURAL

Art. 136. Em relação aos imóveis rurais 
adquiridos a partir de 1º de janeiro de 1997, 
para fins de apuração de ganho de capital, 
considera-se custo de aquisição e valor da 
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua – 
VTN, constante do Documento de Informação 
e Apuração do ITR – DIAT, observado o disposto 
no art. 14 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, respectivamente, nos anos da ocorrência 
de sua aquisição e de sua alienação (Lei nº 
9.393, de 1996, art. 19). 

Parágrafo único. Na apuração de ganho 
de capital correspondente a imóvel rural 
adquirido anteriormente à data a que se 
refere este artigo, será considerado custo 
de aquisição o valor constante da escritura 
pública, observado o disposto no § 9º do 
art. 128 (Lei nº 9.393, de 1996, art. 19, 
parágrafo único). 

Subseção V
PROGRAMA NACIONAL  

DE DESESTATIZAÇÃO

Art. 137. Terá o tratamento de permuta a 
entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da 
dívida pública federal ou de outros créditos 
contra a União, como contrapartida à aquisição 
das ações ou quotas leiloadas no âmbito do 
Programa Nacional de Desestatização (Lei nº 
8.383, de 1991, art. 65). 

§ 1º Será considerado como custo de 
aquisição das ações ou quotas da empresa 
privatizável o custo de aquisição dos direitos 

contra a União, atualizado monetariamente 
até 31 de dezembro de 1995. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, 
também, nos casos de entrega, pelo licitante 
vencedor, de títulos da dívida pública do 
Estado, do Distrito Federal ou do Município, 
como contrapartida à aquisição de ações ou 
quotas de empresa sob controle direto ou 
indireto das referidas pessoas jurídicas de 
direito público, nos casos de desestatização 
por elas promovidas (Medida Provisória nº 
1.749, de 1998, art. 2º ).

Seção V
APURAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL

Art. 138. O ganho de capital será determinado 
pela diferença positiva, entre o valor de 
alienação e o custo de aquisição, apurado nos 
termos dos arts. 123 a 137. 

Parágrafo único. No caso de permuta com 
recebimento de torna em dinheiro, o ganho 
de capital será obtido da seguinte forma: 

I – o valor da torna será adicionado ao custo 
do imóvel dado em permuta; 

II – será efetuada a divisão do valor da 
torna pelo valor apurado na forma do 
inciso anterior, e o resultado obtido será 
multiplicado por cem; 

III – o ganho de capital será obtido aplican-
do-se o percentual encontrado, conforme 
inciso II, sobre o valor da torna.

Art. 139. Na alienação de imóvel adquirido até 
31 de dezembro de 1988, poderá ser aplicado 
um percentual fixo de redução sobre o ganho de 
capital apurado, segundo o ano de aquisição ou 
incorporação do bem, de acordo com a seguinte 
tabela (Lei nº 7.713, de 1988, art. 18):

Ano de Aquisição
ou Incorporação

Percentual
de Redução

Ano de Aquisição
ou Incorporação

Percentual
de Redução

1969 100% 1979 50%

1970 95% 1980 45%

1971 90% 1981 40%
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1972 85% 1982 35%

1973 80% 1983 30%

1974 75% 1984 25%

1975 70% 1985 20%

1976 65% 1986 15%

1977 60% 1987 10%

1978 55% 1988 5%

§ 1º Não haverá redução, relativamente aos 
imóveis adquiridos a partir de 1º de janeiro 
de 1989 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 18, pa-
rágrafo único). 

§ 2º Na alienação de imóvel cuja edificação, 
ampliação ou reforma tenha sido iniciada 
até 31 de dezembro de 1988 em terreno 
próprio, será considerado, exclusivamente 
para efeito do percentual de redução, o ano 
de aquisição do terreno para todo o imóvel. 

§ 3º Na alienação de imóvel cuja construção, 
ampliação ou reforma tenha sido iniciada 
a partir de janeiro de 1989, em imóvel 
adquirido até 31 de dezembro de 1988, o 
percentual de redução aplica-se apenas em 
relação à proporção do ganho de capital 
correspondente à parte existente em 31 de 
dezembro de 1988. 

§ 4º No caso de imóveis havidos por 
herança ou legado, cuja abertura da 
sucessão ocorreu até 31 de dezembro de 
1988, a redução percentual se reporta ao 
ano da abertura da sucessão, mesmo que 
a avaliação e partilha ocorram em anos 
posteriores.

Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de 
capital deverá ser apurado como venda à vista 
e tributado na proporção das parcelas recebidas 
em cada mês, considerando-se a respectiva 
atualização monetária, se houver (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 21). 

§ 1º Para efeito do disposto no caput, deverá 
ser calculada a relação percentual do ganho 
de capital sobre o valor de alienação que 
será aplicada sobre cada parcela recebida. 

§ 2º O valor pago a título de corretagem 
poderá ser deduzido do valor da parcela 
recebida no mês do seu pagamento.

Art. 141. Deverá ser tributado em nome do 
espólio o ganho de capital auferido na alienação 
de bens ou direitos realizada no curso do 
inventário. 

Seção VI
CÁLCULO DO IMPOSTO E PRAZO  

DE RECOLHIMENTO
Art. 142. O ganho de capital apurado conforme 
arts. 119 e 138, observado o disposto no art. 
139, está sujeito ao pagamento do imposto, à 
alíquota de quinze por cento. 

Parágrafo único. O imposto apurado na 
forma deste Capítulo deverá ser pago no 
prazo previsto no art. 852. 

CAPÍTULO II
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE 

ENTIDADE ISENTA

Art. 143. Sujeita-se à incidência do imposto à 
alíquota de quinze por cento a diferença entre o 
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos 
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, 
a título de devolução de patrimônio, e o valor 
em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que 
houver entregue para a formação do referido 
patrimônio (Lei nº 9.532, de 1997, art. 17). 

§ 1º Aos valores entregues até o final do 
ano de 1995 permitir-se-á sua atualização 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1674

monetária até 31 de dezembro de 1995 (Lei 
nº 9.532, de 1997, art. 17, § 1º ). 

§ 2º O imposto de que trata este artigo será 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 17, § 2º ): 

I – considerado tributação exclusiva; 

II – pago pelo beneficiário até o último dia 
útil do mês subsequente ao recebimento 
dos valores.

CAPÍTULO III
BENS REPATRIADOS

Incidência

Art. 144. Sujeita-se à incidência do imposto, à 
alíquota de vinte e cinco por cento, o valor dos 

bens de qualquer natureza, inclusive financeiros 
e títulos e valores mobiliários, pertencentes a 
empresas brasileiras e pessoas físicas residentes 
ou domiciliadas no País, repatriados em virtude 
de convênio celebrado entre o Brasil e o país 
onde se encontravam os bens (Lei nº 8.021, de 
12 de abril de 1990, art. 10 e parágrafo único). 

CAPÍTULO IV
OPERAÇÕES FINANCEIRAS NOS 

MERCADOS DE RENDA VARIÁVEL

Art. 145. Às operações financeiras no mercado 
de renda variável aplicam-se as normas 
previstas no Título II do Livro III. 

29. TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS 
O Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) tributa como contribuintes:

I – as pessoas jurídicas;

II – as empresas individuais.

As disposições tributárias do IR aplicam-se a todas as firmas e sociedades, registradas ou não.

As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se 
às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações 
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu 
ativo e o pagamento do passivo.

As empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, são 
contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas (Constituição Federal, art. 
173 § 1º).

30. INCIDÊNCIA 

FORMAS DE TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS
As Pessoas Jurídicas, por opção ou por determinação legal, são tributadas por uma das 
seguintes formas:

a) Simples Nacional .
b) Lucro Presumido.
c) Lucro Real.
d) Lucro Arbitrado.
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BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato 
gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de apuração.

Como regra geral, integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, 
qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, 
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou 
negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de 
incidência do imposto.

PERÍODO DE APURAÇÃO
O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos 
de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 
de dezembro de cada ano-calendário. À opção do contribuinte, o lucro real também pode ser 
apurado por período anual.

Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do imposto devido 
será efetuada na data do evento.

Na extinção da pessoa jurídica, pelo encerramento da liquidação, a apuração da base de cálculo 
e do imposto devido será efetuada na data desse evento.

31. CONTRIBUINTES (art. 146 RIR) 

Contribuintes 

Art. 146. São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de acordo com este Decreto: 

I – as pessoas jurídicas (Capítulo I); 

II – as empresas individuais (Capítulo II). 

§ 1º As disposições deste artigo aplicam-se a todas as firmas e sociedades, registradas ou não. 

§ 2º As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência sujeitam-se 
às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações 
praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu 
ativo e o pagamento do passivo. 

§ 3º As sociedades civis de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissão 
legalmente regulamentada são tributadas pelo imposto de conformidade com as normas 
aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei nº 9.430, de 1996, art. 55).

§ 4º As empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como suas subsidiárias, são 
contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas (CF, art. 173, § 1º, e Lei nº 
6.264, de 18 de novembro de 1975, arts. 1º a 3º). 

§ 5º As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento 
de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência dos impostos e 
contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 
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§ 6º Sujeita-se à tributação aplicável às 
pessoas jurídicas o Fundo de Investimento 
Imobiliário nas condições previstas no § 2º 
do art. 752. 

§ 7º Salvo disposição em contrário, 
a expressão pessoa jurídica, quando 
empregada neste Decreto, compreende 
todos os contribuintes a que se refere este 
artigo.

CAPÍTULO I
PESSOAS JURÍDICAS

Art. 147. Consideram-se pessoas jurídicas, para 
efeito do disposto no inciso I do artigo anterior: 

I – as pessoas jurídicas de direito privado 
domiciliadas no País, sejam quais forem 
seus fins, nacionalidade ou participantes no 
capital; 

II – as filiais, sucursais, agências ou 
representações no País das pessoas jurídicas 
com sede no exterior; 

III – os comitentes domiciliados no exterior, 
quanto aos resultados das operações 
realizadas por seus mandatários ou 
comissários no País.

Sociedade em Conta de Participação

Art. 148. As sociedades em conta de participação 
são equiparadas às pessoas jurídicas.

Art. 149. Na apuração dos resultados dessas 
sociedades, assim como na tributação dos lucros 
apurados e dos distribuídos, serão observadas 
as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em 
geral e o disposto no art. 254, II. 

Quando duas ou mais pessoas, 
sendo ao menos uma comerciante, 
se reúnem, sem firma social, 
para lucro comum, em uma ou 
mais operações de comércio 
determinadas, trabalhando um, 
alguns ou todos, em seu nome

individual para o fim social, a asso-
ciação toma o nome de sociedade 
em conta de participação, aciden-
tal, momentânea ou anônima; 
esta sociedade não está sujeita às 
formalidades prescritas para a for-
mação das outras sociedades, e 
pode provar-se por todo o gênero 
de provas admitidas nos contratos 
comerciais. 

Na sociedade em conta de 
participação, o sócio ostensivo é 
o único que se obriga para com 
terceiro; os outros sócios ficam 
unicamente obrigados para 
com o mesmo sócio por todos 
os resultados das transações e 
obrigações sociais empreendidas 
nos termos precisos do contrato. 

A constituição da Sociedade em 
Conta de Participações (SCP) 
não está sujeita às formalidades 
legais prescritas para as demais 
sociedades, não sendo necessário 
o registro de seu contrato social na 
Junta Comercial. 

Normalmente são constituídas por 
um prazo limitado, no objetivo de 
explorar um determinado projeto. 
Após, cumprido o objetivo, a 
sociedade se desfaz. 

CAPÍTULO II
EMPRESAS INDIVIDUAIS

Seção I
CARACTERIZAÇÃO

Art. 150. As empresas individuais, para os 
efeitos do imposto de renda, são equiparadas às 
pessoas jurídicas. 

§ 1º São empresas individuais: 
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I – as firmas individuais; 

II – as pessoas físicas que, em nome 
individual, explorem, habitual e 
profissionalmente, qualquer atividade 
econômica de natureza civil ou comercial, 
com o fim especulativo de lucro, mediante 
venda a terceiros de bens ou serviços; 

III – as pessoas físicas que promoverem a 
incorporação de prédios em condomínio 
ou loteamento de terrenos, nos termos da 
Seção II deste Capítulo. 

§ 2º O disposto no inciso II do parágrafo 
anterior não se aplica às pessoas físicas que, 
individualmente, exerçam as profissões ou 
explorem as atividades de: 

I – médico, engenheiro, advogado, dentista, 
veterinário, professor, economista, 
contador, jornalista, pintor, escritor, 
escultor e de outras que lhes possam ser 
assemelhadas; 

II – profissões, ocupações e prestação de 
serviços não; 

III – agentes, representantes e outras 
pessoas sem vínculo empregatício que, 
tomando parte em atos de comércio, não os 
pratiquem, todavia, por conta própria; 

IV – serventuários da justiça, como tabeli-
ães, notários, oficiais públicos e outros; 

V – corretores, leiloeiros e despachantes, 
seus prepostos e adjuntos; 

VI – exploração individual de contratos de 
empreitada unicamente de lavor, qualquer 
que seja a natureza, quer se trate de traba-
lhos arquitetônicos, topográficos, terraple-
nagem, construções de alvenaria e outras 
congêneres, quer de serviços de utilidade 
pública, tanto de estudos como de constru-
ções; 

VII – exploração de obras artísticas, didáti-
cas, científicas, urbanísticas, projetos téc-
nicos de construção, instalações ou equi-
pamentos, salvo quando não explorados 
diretamente pelo autor ou criador do bem 
ou da obra.

A contratação de profissional de 
mesma qualificação da do titular 
faz com que a atividade deixe de 
ser individual, passando a existir 
exploração de mão-de-obra, o que 
irá caracterizar o empreendimento 
como pessoa jurídica. 

Por exemplo, quando um proprie-
tário de um caminhão ou de um 
táxi contratam um motorista, esta 
atividade passa a ser equiparada 
a pessoa jurídica. Nestes casos é 
irrelevante que a atividade esteja 
organizada sob a forma de firma 
individual ou de forma autônoma. 

Noutro caso, uma clínica médica 
exercida como atividade liberal au-
tônoma, estará equiparada à pes-
soa jurídica no momento em que 
houver contratação de um médico 
para, na qualidade de empregado, 
exercer a medicina nesta organiza-
ção. 

Observe-se que a contratação de 
auxiliares não tem influência na ca-
racterização, para fins tributários, 
como pessoa jurídica ou como pes-
soa física.

Seção II 
EMPRESAS INDIVIDUAIS 

IMOBILIÁRIAS

Subseção I
CARACTERIZAÇÃO
Incorporação e Loteamento

Art. 151. Serão equiparadas às pessoas jurídicas, 
em relação às incorporações imobiliárias ou 
loteamentos com ou sem construção, cuja 
documentação seja arquivada no Registro 
Imobiliário, a partir de 1º de janeiro de 1975 
(Decreto-Lei nº 1.381, de 1974, art. 6º): 
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I – as pessoas físicas que, nos termos dos 
arts. 29, 30 e 68 da Lei nº 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, do Decreto-Lei nº 58, de 
10 de dezembro de 1937, do Decreto-Lei nº 
271, de 28 de fevereiro de 1967, ou da Lei 
nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, assu-
mirem a iniciativa e a responsabilidade de 
incorporação ou loteamento em terrenos 
urbanos ou rurais; 

II – os titulares de terrenos ou glebas de ter-
ra que, nos termos do § 1º do art. 31 da Lei 
nº 4.591, de 1964, ou do art. 3º do Decreto-
-Lei nº 271, de 1967, outorgarem mandato 
a construtor ou corretor de imóveis com 
poderes para alienação de frações ideais ou 
lotes de terreno, quando os mandantes se 
beneficiarem do produto dessas alienações. 

A incorporação imobiliária é a ati-
vidade exercida com intuito de 
promover e realizar a construção, 
para alienação total ou parcial de 
edificações, ou conjunto de edi-
ficações, compostas de unidades 
autônomas. Tal atividade se carac-
teriza pelo comprometimento ou 
pela efetivação da venda de fra-
ções ideais de terreno objetivando 
a vinculação de tais frações a uni-
dades autônomas em edifícios a 
serem construídos, ou em constru-
ção, sob regime condominal (Lei 
4.591/64).

Desta forma a incorporação apre-
senta duas características essen-
ciais: 

a) a venda deve ser efetuada an-
tes de concluída a construção, 
pois a incorporação tem por 
objetivo a obtenção de recur-
sos para a realização ou con-
clusão da obra; 

b) que, antes de iniciadas as 
vendas, sejam destinadas 
à propriedade comum das 
unidades autônomas o terreno 
e as partes que não forem de 
uso privativo. 

O loteamento de imóveis é a sub-
divisão de área em lotes, desti-
nados a edificação de qualquer 
natureza, que não se inclua na 
definição de desmembramento. 
Desmembramento de imóveis é a 
subdivisão de área em lotes, para 
edificação, na qual é aproveitado o 
sistema viário oficial da cidade ou 
vila, sem que se abram novas vias 
ou logradouros públicos, e sem 
que se modifiquem os existentes 
(DL 271/67). A subdivisão ou des-
membramento de imóvel rural, ha-
vido após 30.06.1977, em mais de 
dez lotes, ou a alienação de mais 
de dez quinhões ou frações ideais 
desse imóvel será equiparada a lo-
teamento (DL 1.510/76, art. 11, § 
2). 

Cabe ressaltar que a equiparação 
apenas acontece em relação ao 
empreendimento imobiliário. Os 
demais rendimentos e bens da 
pessoa física, inclusive imóveis, 
continuarão sendo declarados nor-
malmente, na declaração da física. 

Incorporação ou Loteamento sem Registro

Art. 152. Equipara-se, também, à pessoa 
jurídica, o proprietário ou titular de terrenos ou 
glebas de terra que, sem efetuar o registro dos 
documentos de incorporação ou loteamento, 
neles promova a construção de prédio com mais 
de duas unidades imobiliárias ou a execução de 
loteamento, se iniciar a alienação das unidades 
imobiliárias ou dos lotes de terreno antes de 
decorrido o prazo de sessenta meses contados 
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da data da averbação, no Registro Imobiliário, 
da construção do prédio ou da aceitação das 
obras do loteamento (Decreto-Lei nº 1.381, de 
1974, art. 6º, § 1º, e Decreto-Lei nº 1.510, de 
1976, arts. 10, inciso IV, e 16). 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, caracteri-
zar-se-á a alienação pela existência de qual-
quer ajuste preliminar, ainda que de sim-
ples recebimento de importância a título de 
reserva (Decreto-Lei nº 1.381, de 1974, art. 
6º, § 2º). 

§ 2º O prazo referido neste artigo será, em 
relação aos imóveis havidos até 30 de junho 
de 1977, de 36 meses contados da data da 
averbação (Decreto-Lei nº 1.381, de 1974, 
art. 6º, § 1º, e Decreto-Lei nº 1.510, de 
1976, arts. 10, inciso IV, e 16).

No caso em que o contribuinte não 
registra, no Registro Imobiliário, a 
incorporação ou o loteamento, a 
equiparação verificar-se-á na data 
da venda da primeira unidade, se 
esta ocorrer antes de decorrido 
o prazo de 60 meses contados a 
partir da averbação, no Registro 
Imobiliário, da construção do 
prédio ou da aceitação das obras 
do loteamento.

Desmembramento de Imóvel Rural

Art. 153. A subdivisão ou desmembramento de 
imóvel rural, havido após 30 de junho de 1977, 
em mais de dez lotes, ou a alienação de mais de 
dez quinhões ou frações ideais desse imóvel, 
será equiparada a loteamento, para os efeitos 
do disposto no art. 151 (Decreto-Lei nº 1.510, 
de 1976, arts. 11 e 16). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não se aplica aos casos em que a subdivisão 
se efetive por força de partilha amigável ou 
judicial em decorrência de herança, legado, 

doação como adiantamento da legítima, 
ou extinção de condomínio (Decreto-Lei nº 
1.510, de 1976, art. 11, § 2º).

Aquisição e Alienação

Art. 154. Caracterizam-se a aquisição e a 
alienação pelos atos de compra e venda, de 
permuta, de transferência do domínio útil 
de imóveis foreiros, de cessão de direitos, de 
promessa dessas operações, de adjudicação ou 
arrematação em hasta pública, pela procuração 
em causa própria, ou por outros contratos afins 
em que haja transmissão de imóveis ou de 
direitos sobre imóveis (Decreto-Lei nº 1.381, de 
1974, art. 2º, § 1º). 

§ 1º Data de aquisição ou de alienação 
é aquela em que for celebrado o 
contrato inicial da operação imobiliária 
correspondente, ainda que através de 
instrumento particular.

§ 2º A data de aquisição ou de alienação 
constante de instrumento particular, se 
favorável aos interesses da pessoa física, só 
será aceita pela autoridade fiscal quando 
atendida pelo menos uma das condições 
abaixo especificadas: 

I – o instrumento tiver sido registrado 
no Registro Imobiliário ou no Registro de 
Títulos e Documentos no prazo de trinta 
dias contados da data dele constante; 

II – houver conformidade com cheque 
nominativo pago dentro do prazo de trinta 
dias contados da data do instrumento; 

III – houver conformidade com lançamentos 
contábeis da pessoa jurídica, atendidos os 
preceitos para escrituração em vigor; 

IV – houver menção expressa da 
operação nas declarações de bens 
da parte interessada, apresentadas 
tempestivamente à repartição competente, 
juntamente com as declarações de 
rendimentos. 

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá estabelecer critérios adicionais para 
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aceitação da data do instrumento particular 
a que se refere o parágrafo anterior.

Condomínios

Art. 155. Os condomínios na propriedade de 
imóveis não são considerados sociedades de 
fato, ainda que deles façam parte também 
pessoas jurídicas.

Parágrafo único. A cada condômino, 
pessoa física, serão aplicados os critérios 
de caracterização da empresa individual e 
demais dispositivos legais, como se fosse 
ele o único titular da operação imobiliária, 
nos limites de sua participação.

Subseção II
INÍCIO DA EQUIPARAÇÃO

Momento de Determinação

Art. 156. A equiparação ocorrerá: 

I – na data de arquivamento da documen-
tação do empreendimento, no caso do art. 
151; 

II – na data da primeira alienação, no caso 
do art. 152; 

III – na data em que ocorrer a subdivisão 
ou desmembramento do imóvel em mais 
de dez lotes ou a alienação de mais de dez 
quinhões ou frações ideais desse imóvel, 
nos casos referidos no art. 153.

Art. 157. A equiparação da pessoa física à 
pessoa jurídica será determinada de acordo com 
as normas legais e regulamentares em vigor 
na data do instrumento inicial de alienação do 
imóvel, ou do arquivamento dos documentos 
da incorporação, ou do loteamento .

Parágrafo único. A posterior alteração das 
normas referidas neste artigo não atingirá 
as operações imobiliárias já realizadas, nem 
os empreendimentos cuja documentação já 
tenha sido arquivada no Registro Imobiliário 
(Decreto-Lei nº 1.381, de 1974, art. 8º).

Início da Aplicação do Regime Fiscal

Art. 158. A aplicação do regime fiscal das 
pessoas jurídicas às pessoas físicas a elas 
equiparadas na forma do art. 151 terá início 
na data em que se completarem as condições 
determinantes da equiparação (Decreto-Lei nº 
1.381, de 1974, art. 9º).

Não Subsistência da Equiparação 

Art. 159. Não subsistirá a equiparação de que 
trata o art. 151 se, na forma prevista no § 5º do 
art. 34 da Lei nº 4.591, de 1964, ou no art. 23 da 
Lei nº 6.766, de 1979, o interessado promover, 
no Registro Imobiliário, a averbação da 
desistência da incorporação ou o cancelamento 
da inscrição do loteamento (Decreto-Lei nº 
1.381, de 1974, art. 6º, § 4º).

Obrigações Acessórias

Art. 160. As pessoas físicas consideradas 
empresas individuais são obrigadas a: 

I – inscrever-se no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ no prazo de noventa 
dias contados da data da equiparação ;

II – manter escrituração contábil completa 
em livros registrados e autenticados por 
órgão da Secretaria da Receita Federal, 
observado o disposto no art. 260 (Decreto-
Lei nº 1.510, de 1976, art. 12); 

III – manter sob sua guarda e responsabili-
dade os documentos comprobatórios das 
operações, pelos prazos previstos na legisla-
ção aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-
-Lei nº 1.381, de 1974, art. 9º, § 1º, alínea 
c); 

IV – efetuar as retenções e recolhimentos 
do imposto de renda na fonte, previstos na 
legislação aplicável às pessoas jurídicas. 

Parágrafo único. Quando já estiver 
equiparada à empresa individual em face 
da exploração de outra atividade, a pessoa 
física poderá efetuar uma só escrituração 
para ambas as atividades, desde que haja 
individualização nos registros contábeis, de 
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modo a permitir a verificação dos resultados 
em separado, atendidas as normas dos arts. 
161 a 165.

Subseção III
DETERMINAÇÃO DO RESULTADO
Resultados e Rendimentos Compreendidos

Art. 161. O lucro da empresa individual de que 
trata esta Seção, determinado ao término de 
cada período de apuração, segundo o disposto 
nos arts. 410 a 414, compreenderá: 

I – o resultado da operação que determinar 
a equiparação; 

II – o resultado de incorporações ou lotea-
mentos promovidos pelo titular da empresa 
individual a partir da data da equiparação, 
abrangendo o resultado das alienações de 
todas as unidades imobiliárias ou de todos 
os lotes de terreno integrantes do empre-
endimento; 

III – as atualizações monetárias do preço das 
alienações de unidades residenciais ou não 
residenciais, construídas ou em construção, 
e de terrenos ou lotes de terrenos, 
com ou sem construção, integrantes do 
empreendimento, contratadas a partir da 
data da equiparação, abrangendo: 

a) as incidentes sobre série de prestações e 
parcelas intermediárias, vinculadas ou não 
à entrega das chaves, representadas ou não 
por notas promissórias; 

b) as incidentes sobre dívidas correspon-
dentes a notas promissórias, cédulas hi-
potecárias ou outros títulos equivalentes, 
recebidos em pagamento do preço de alie-
nação; 

c) as calculadas a partir do vencimento 
dos débitos a que se referem as alíneas 
anteriores, no caso de atraso no respectivo 
pagamento, até sua efetiva liquidação; 

IV – os juros convencionados sobre a parte 
financiada do preço das alienações contra-
tadas a partir da data da equiparação, bem 

como as multas e juros de mora recebidos 
por atrasos de pagamento.

Rendimentos Excluídos

Art. 162. Não serão computados para efeito de 
apuração do lucro da empresa individual: 

I – os rendimentos de locação, sublocação 
ou arrendamento de quaisquer imóveis, 
percebidos pelo titular da empresa 
individual, bem como os decorrentes da 
exploração econômica de imóveis rurais, 
ainda que sejam imóveis cuja alienação 
acarrete a inclusão do correspondente 
resultado no lucro da empresa individual; 

II – outros rendimentos percebidos pelo 
titular da empresa individual.

Valor de Incorporação de Imóveis

Art. 163. Para efeito de determinação do 
valor de incorporação ao patrimônio da 
empresa individual, poderá ser atualizado 
monetariamente, até 31 de dezembro de 
1995, o custo do terreno ou das glebas de terra 
em que sejam promovidos loteamentos ou 
incorporações, bem como das construções e 
benfeitorias executadas, incidindo a atualização, 
desde a época de cada pagamento até a data 
da equiparação, se ocorrida até aquela data, 
sobre a quantia efetivamente desembolsada 
pelo titular da empresa individual, observado o 
disposto nos arts. 125 e 128. 

Parágrafo único. Os imóveis objeto das 
operações referidas nesta Seção serão 
considerados como integrantes do ativo da 
empresa individual: 

I – na data do arquivamento da 
documentação da incorporação ou do 
loteamento; 

II – na data da primeira alienação, nos casos 
de incorporação e loteamento sem registro 
(art. 152); 

III – na data em que ocorrer a subdivisão ou 
desmembramento de imóvel rural em mais 
de dez lotes (art. 153); 
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IV – na data da alienação que determinar 
a equiparação, nos casos de alienação de 
mais de dez quinhões ou frações ideais de 
imóveis rurais (art. 153).

Capital da Empresa Individual

Art. 164. Os recursos efetivamente investidos, 
em qualquer época, pela pessoa física titular 
da empresa individual, nos imóveis a que se 
refere o artigo anterior, bem como a atualização 
monetária nele prevista, observado o disposto 
nos arts. 125 e 128, deduzidos os relativos aos 
imóveis alienados na parte do preço cujo valor 
tenha sido recebido, constituirão o capital 
da empresa individual em cada período de 
apuração.

Distribuição do Lucro

Art. 165. O lucro apurado pela pessoa física 
equiparada à empresa individual em razão de 
operações imobiliárias será considerado, após a 
dedução da provisão para o imposto de renda, 
como automaticamente distribuído no período 
de apuração. 

Parágrafo único. Os lucros considerados 
automaticamente distribuídos, apurados a 
partir de 1º de janeiro de 1996, não ficarão 
sujeitos à incidência do imposto de renda 
na fonte, nem integrarão a base de cálculo 
do imposto de renda do titular da empresa 
individual .

Subseção IV

TÉRMINO DA EQUIPARAÇÃO
Art. 166. A pessoa física que, após sua 
equiparação a pessoa jurídica, não promover 
nenhum dos empreendimentos nem efetuar 
nenhuma das alienações a que se refere o inciso 
II do art. 161, durante o prazo de trinta e seis 
meses consecutivos, deixará de ser considerada 
equiparada a pessoa jurídica a partir do término 
deste prazo, salvo quanto aos efeitos tributários 
das operações então em andamento. 

§ 1º Permanecerão no ativo da empresa 
individual: 

I – as unidades imobiliárias e os lotes de 
terrenos integrantes de incorporações ou 
loteamentos, até sua alienação e, após esta, 
o saldo a receber, até o recebimento total 
do preço; 

II – o saldo a receber do preço de imóveis 
então já alienados, até seu recebimento 
total. 

§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, 
a pessoa física poderá encerrar a empresa 
individual, desde que recolha o imposto 
que seria devido: 

I – se os imóveis referidos no inciso I fossem 
alienados, com pagamento à vista, ao preço 
de mercado; 

II – se o saldo referido no inciso II fosse 
recebido integralmente. 

CAPÍTULO III
IMUNIDADES, ISENÇÕES E NÃO 

INCIDÊNCIAS

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 167. As imunidades, isenções e não 
incidências de que trata este Capítulo não 
eximem as pessoas jurídicas das demais 
obrigações previstas neste Decreto, 
especialmente as relativas à retenção e 
recolhimento de impostos sobre rendimentos 
pagos ou creditados e à prestação de 
informações. 

Parágrafo único. A imunidade, isenção 
ou não incidência concedida às pessoas 
jurídicas não aproveita aos que delas 
percebam rendimentos sob qualquer título 
e forma.
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Seção II
IMUNIDADES

Templos de Qualquer Culto

Art. 168. Não estão sujeitos ao imposto os 
templos de qualquer culto.

Partidos Políticos e Entidades Sindicais dos 
Trabalhadores

Art. 169. Não estão sujeitos ao imposto os 
partidos políticos, inclusive suas fundações, e as 
entidades sindicais dos trabalhadores, sem fins 
lucrativos, desde que: 

I – não distribuam qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a título de 
lucro ou de participação no resultado; 

II – apliquem seus recursos integralmente 
no País, na manutenção de seus objetivos 
institucionais; 

III – mantenham escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos 
de formalidades capazes de assegurar sua 
exatidão. 

§ 1º O disposto neste artigo não exclui 
a atribuição, por lei, às entidades nele 
referidas, da condição de responsáveis pelo 
imposto que lhes caiba reter na fonte e não 
as dispensa da prática de atos, previstos 
em lei, assecuratórios do cumprimento de 
obrigações tributárias por terceiros (Lei nº 
5.172, de 1966, art. 9º, § 1º). 

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto 
neste artigo, a autoridade competente 
poderá suspender o benefício na forma 
prevista no art. 172 (Lei nº 5.172, de 1966, 
art. 14, § 1º).

Instituições de Educação  
e de Assistência Social

Art. 170. Não estão sujeitas ao imposto as 
instituições de educação e as de assistência 
social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, inciso VI, 
alínea c). 

§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-
se imune a instituição de educação ou de 
assistência social que preste os serviços para 
os quais houver sido instituída e os coloque 
à disposição da população em geral, em 
caráter complementar às atividades do 
Estado, sem fins lucrativos (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 12). 

§ 2º Considera-se entidade sem fins lucrati-
vos a que não apresente superavit em suas 
contas ou, caso o apresente em determina-
do exercício, destine o resultado, integral-
mente, à manutenção e ao desenvolvimen-
to dos seus objetivos sociais (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 12, § 2º, e Lei n º 9.718, de 
1998, art. 10). 

§ 3º Para o gozo da imunidade, as institui-
ções a que se refere este artigo estão obri-
gadas a atender aos seguintes requisitos 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 12, § 2º): 

I – não remunerar, por qualquer forma, seus 
dirigentes pelos serviços prestados; 

II – aplicar integralmente seus recursos na 
manutenção e desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais; 

III – manter escrituração completa de suas 
receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a respectiva 
exatidão; 

IV – conservar em boa ordem, pelo 
prazo de cinco anos, contado da data da 
emissão, os documentos que comprovem 
a origem de suas receitas e a efetivação 
de suas despesas, bem assim a realização 
de quaisquer outros atos ou operações 
que venham a modificar sua situação 
patrimonial; 

V – apresentar, anualmente, Declaração 
de Rendimentos, em conformidade com o 
disposto em ato da Secretaria da Receita 
Federal; 

VI – recolher os tributos retidos sobre os 
rendimentos por elas pagos ou creditados 
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e a contribuição para a seguridade social 
relativa aos empregados, bem assim 
cumprir as obrigações acessórias daí 
decorrentes; 

VII – assegurar a destinação de seu patri-
mônio a outra instituição que atenda às 
condições para gozo da imunidade, no caso 
de incorporação, fusão, cisão ou de encer-
ramento de suas atividades, ou a órgão pú-
blico; 

VIII – outros requisitos, estabelecidos 
em lei específica, relacionados com o 
funcionamento das entidades a que se 
refere este artigo.

Art. 171. A imunidade de que trata esta Seção 
é restrita aos resultados relacionados com 
as finalidades essenciais das entidades nela 
mencionadas (CF, art. 150, § 4º). 

§ 1º Não estão abrangidos pela imunidade 
os rendimentos e ganhos de capital 
auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável pelas 
instituições de educação ou de assistência 
social referidas no artigo anterior (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 12, § 1º). 

§ 2º O disposto no arts. 169 e 170 é 
extensivo às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
no que se refere ao patrimônio, à renda e 
aos serviços, vinculados à suas finalidades 
essenciais ou às dela decorrentes, não se 
aplicando ao patrimônio, à renda e aos 
serviços relacionados com exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas 
aplicáveis a empreendimentos privados, em 
que haja contraprestação ou pagamento de 
preços ou tarifas pelo usuário (CF, art. 150, 
§§ 2º e 3º).

Seção III
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE

Art. 172. A suspensão da imunidade tributária, 
em virtude de falta de observância de requisitos 

legais, deve ser procedida de conformidade com 
o disposto neste artigo (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 32, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 14). 

§ 1º Constatado que entidade beneficiária 
de imunidade de tributos federais de 
que trata a alínea c do inciso VI do art. 
150 da Constituição não está observando 
requisito ou condição previstos no arts. 
169 e 170, a fiscalização tributária expedirá 
notificação fiscal, na qual relatará os fatos 
que determinam a suspensão do benefício, 
indicando, inclusive, a data da ocorrência 
da infração (Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, 
§ 1º). 

§ 2º A entidade poderá, no prazo de trinta 
dias da ciência da notificação, apresentar 
as alegações e provas que entender 
necessárias (Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, 
§ 2º). 

§ 3º O Delegado ou Inspetor da Receita 
Federal decidirá sobre a procedência das 
alegações, expedindo o ato declaratório 
suspensivo do benefício, no caso de 
improcedência, dando, de sua decisão, 
ciência à entidade (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 32, § 3º). 

§ 4º Será igualmente expedido o ato 
suspensivo se decorrido o prazo previsto no 
§ 2º sem qualquer manifestação da parte 
interessada (Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, 
§ 4º). 

§ 5º A suspensão da imunidade terá como 
termo inicial a data da prática da infração 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, § 5º). 

§ 6º Efetivada a suspensão da imunidade 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, § 6º): 

I – a entidade interessada poderá, no 
prazo de trinta dias da ciência, apresentar 
impugnação ao ato declaratório, a qual será 
objeto de decisão pela Delegacia da Receita 
Federal de Julgamento competente; 
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II – a fiscalização de tributos federais lavrará 
auto de infração, se for o caso. 

§ 7º A impugnação relativa à suspensão da 
imunidade obedecerá às demais normas 
reguladoras do processo administrativo 
fiscal (Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, § 7º). 

§ 8º A impugnação e o recurso apresentados 
pela entidade não terão efeito suspensivo 
em relação ao ato declaratório contestado 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 32, § 8º). 

§ 9º Caso seja lavrado auto de infração, 
as impugnações contra o ato declaratório 
e contra a exigência de crédito tributário 
serão reunidas em um único processo, para 
serem decididas simultaneamente (Lei nº 
9.430, de 1996, art. 32, § 9º).

Art. 173. Sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na lei, a Secretaria da Receita Federal 
suspenderá o gozo da imunidade relativamente 
aos anos-calendário em que a pessoa jurídica 
houver praticado ou, por qualquer forma, 
houver contribuído para a prática de ato que 
constitua infração a dispositivo da legislação 
tributária, especialmente no caso de informar 
ou declarar falsamente, omitir ou simular 
o recebimento de doações em bens ou em 
dinheiro, ou de qualquer forma cooperar para 
que terceiro sonegue tributos ou pratique 
ilícitos fiscais (Lei nº 9.532, de 1997, art. 13). 

Parágrafo único. Considera-se, também, 
infração a dispositivo da legislação tributária 
o pagamento, pela instituição imune, em 
favor de seus associados ou dirigentes, 
ou, ainda, em favor de sócios, acionistas 
ou dirigentes de pessoa jurídica a ela 
associada por qualquer forma, de despesas 
consideradas indedutíveis na determinação 
da base de cálculo do imposto (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 13, parágrafo único).

Seção IV 
ISENÇÕES

Subseção I
SOCIEDADES BENEFICENTES, 
FUNDAÇÕES, ASSOCIAÇÕES E 

SINDICATOS

Art. 174. Estão isentas do imposto as instituições 
de caráter filantrópico, recreativo, cultural e 
científico e as associações civis que prestem os 
serviços para os quais houverem sido instituídas 
e os coloquem à disposição do grupo de pessoas 
a que se destinam, sem fins lucrativos (Lei nº 
9.532, de 1997, arts. 15 e 18). 

§ 1º A isenção é restrita ao imposto da 
pessoa jurídica, observado o disposto no 
parágrafo subsequente (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 15, § 1º). 

§ 2º Não estão abrangidos pela isenção 
do imposto os rendimentos e ganhos de 
capital auferidos em aplicações financeiras 
de renda fixa ou de renda variável (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 15, § 2º). 

§ 3º Às instituições isentas aplicam-se as 
disposições dos §§ 2º e 3º, incisos I a V, do 
art. 170 (Lei nº 9.532, de 1997, art. 15, § 3º). 

§ 4º A transferência de bens e direitos do 
patrimônio das entidades isentas para o 
patrimônio de outra pessoa jurídica, em 
virtude de incorporação, fusão ou cisão, 
deverá ser efetuada pelo valor de sua 
aquisição ou pelo valor atribuído, no caso 
de doação (Lei nº 9.532, de 1997, art. 16, 
parágrafo único). 

§ 5º As instituições que deixarem de 
satisfazer as condições previstas neste artigo 
perderão o direito à isenção, observado o 
disposto no art. 172 (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 32, § 10).
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Subseção II
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA

Art. 175. Estão isentas do imposto as entidades 
de previdência privada fechadas e as sem fins 
lucrativos, referidas, respectivamente, na letra a 
do item I e na letra b do item II do art. 4º da Lei 
nº 6.435, de 15 de julho de 1977 (Decreto-Lei nº 
2.065, de 26 de outubro de 1983, art. 6º). 

§ 1º A isenção de que trata este artigo não 
se aplica ao imposto incidente na fonte 
sobre dividendos, observado o disposto 
nos arts. 654, 662 e 666, juros e demais 
rendimentos e ganhos de capital recebidos 
pelas referidas entidades, o qual será devido 
exclusivamente na fonte, não gerando 
direito à restituição (Decreto-Lei nº 2.065, 
de 1983, art. 6º, §§ 1º e 2º, e Lei nº 8.981, 
de 1995, arts. 65 e 72, § 3º, e Lei nº 9.249, 
de 1995, art. 11). 

§ 2º A isenção concedida às instituições 
de que trata este artigo não impede a 
remuneração de seus diretores e membros 
de conselhos consultivos, deliberativos, 
fiscais ou assemelhados, desde que o 
resultado do exercício, satisfeitas todas 
as condições legais e regulamentares 
no que se refere aos benefícios, seja 
destinado à constituição de uma reserva 
de contingência de benefícios e, se ainda 
houver sobra, a programas culturais e de 
assistência aos participantes, aprovados 
pelo órgão normativo do Sistema Nacional 
de Seguros Privados (Lei nº 6.435, de 1977, 
art. 39, § 4º). 

§ 3º No caso de acumulação de funções, a 
remuneração a que se refere o parágrafo 
anterior caberá a apenas uma delas, por 
opção (Lei nº 6.435, de 1977, art. 39, § 4º).

O art. 150 da Constituição Federal 
veda a criação de impostos 
relativamente ao patrimônio, às 
rendas e aos serviços prestados 
por instituições de assistência 
social sem fins lucrativos e 
exclusivamente relacionados às 
suas finalidades essenciais. 

A legislação tributária que prevê 
os requisitos para o gozo da 
imunidade é o art. 14 do Código 
Tributário Nacional. A combinação 
desses dispositivos revela os 
requisitos necessários ao gozo da 
imunidade: 

1º) ser instituição de assistência 
social (CF); 

2º) não ter fins lucrativos (CTN); 

3º) não distribuir lucro ou 
participação nos resultados (CTN); 

4º) aplicação integral no País dos 
recursos (CTN); 

5º) manutenção de escrituração 
regular (CTN). 

Subseção III
Empresas Estrangeiras de 

Transportes

Art. 176. Estão isentas do imposto as companhias 
estrangeiras de navegação marítima e aérea se, 
no país de sua nacionalidade, as companhias 
brasileiras de igual objetivo gozarem da mesma 
prerrogativa (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 
30). 

Parágrafo único. A isenção de que trata este 
artigo alcança os rendimentos auferidos 
no tráfego internacional por empresas 
estrangeiras de transporte terrestre, 
desde que, no país de sua nacionalidade, 
tratamento idêntico seja dispensado às 
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empresas brasileiras que tenham o mesmo 
objeto, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 181 (Decreto-Lei nº 1.228, de 
3 de julho de 1972, art. 1º).

Subseção IV
ASSOCIAÇÕES DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO

Art. 177. Estão isentas do imposto as Associações 
de Poupança e Empréstimo, devidamente 
autorizadas pelo órgão competente, constituídas 
sob a forma de sociedade civil, tendo por 
objetivo propiciar ou facilitar a aquisição de 
casa própria aos associados, captar, incentivar 
e disseminar a poupança, que atendam às 
normas estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional (Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro 
de 1966, arts. 1º e 7º). 

§ 1º As associações referidas neste artigo 
pagarão o imposto devido correspondente 
aos rendimentos e ganhos líquidos, 
auferidos em aplicações financeiras, à 
alíquota de quinze por cento, calculado 
sobre vinte e oito por cento do valor dos 
referidos rendimentos e ganhos líquidos 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 57). 

§ 2º O imposto incidente na forma do 
parágrafo anterior será considerado 
tributação definitiva (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 57, parágrafo único).

Subseção V
SOCIEDADES DE INVESTIMENTO 
COM PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL 

ESTRANGEIRO 

Art. 178. As sociedades de investimento a que se 
refere o art. 49 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 
1965, de cujo capital social participem pessoas 
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no exterior, farão jus à isenção do imposto, se 
atenderem às normas e condições que forem 
fixadas pelo Conselho Monetário Nacional para 
regular o ingresso de recursos externos no País, 
destinados à subscrição ou aquisição das ações 
de emissão das referidas sociedades, relativas 

a (Decreto-Lei nº 1.986, de 28 de dezembro de 
1982, art. 1º): 

I – prazo mínimo de permanência do capital 
estrangeiro no País; 

II – regime de registro do capital estrangeiro 
e de seus rendimentos.

Art. 179. As sociedades de investimento que 
se enquadrarem nas disposições deste artigo 
deverão manter seus lucros ou reservas em 
contas específicas, de acordo com as normas 
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, 
aplicando-se-lhes o disposto no art. 63 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 24 de dezembro de 
1977, e no art. 658 deste Decreto (Decreto-Lei 
nº 1.986, de 1982, art. 1º, parágrafo único). 

§ 1º A sociedade de investimento que 
descumprir as disposições regulamentares 
expedidas pelo Conselho Monetário 
Nacional perderá o direito à isenção, ficando 
seus rendimentos sujeitos à tributação de 
acordo com as normas aplicáveis às demais 
pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.986, de 
1982, art. 6º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 
72, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 11). 

§ 2º No caso previsto no parágrafo anterior, 
o Banco Central do Brasil proporá à 
Secretaria da Receita Federal a constituição 
do crédito tributário (Decreto-Lei nº 1.986, 
de 1982, art. 6º, parágrafo único).

Subseção VI
ISENÇÕES ESPECÍFICAS

Art. 180. Não estão sujeitos ao imposto: 

I – a entidade binacional ITAIPU (Decreto 
Legislativo nº 23, de 30 de maio de 1973, 
art. XII, e Decreto nº 72.707, de 28 de 
agosto de 1973); 

II – o Fundo Garantidor de Crédito – FGC 
(Lei nº 9.710, de 19 de novembro de 1998, 
art. 4º). 

Parágrafo único. A isenção referida no 
inciso II abrange os ganhos líquidos mensais 
e a retenção na fonte sobre os rendimentos 
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de aplicação financeira de renda fixa e de 
renda variável (Lei nº 9.710, de 1998, art. 
4º).

Subseção VII
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO

Art. 181. As isenções de que trata esta Seção 
independem de prévio reconhecimento. 

Parágrafo único. No caso do art. 176, a 
isenção será reconhecida pela Secretaria da 
Receita Federal e alcançará os rendimentos 
obtidos a partir da existência da 
reciprocidade de tratamento, não podendo 
originar, em qualquer caso, direito à 
restituição de receita (Decreto-Lei nº 1.228, 
de 1972, art. 2º e parágrafo único).

Seção V
SOCIEDADES COOPERATIVAS

Não Incidência

Art. 182. As sociedades cooperativas que 
obedecerem ao disposto na legislação específica 
não terão incidência do imposto sobre suas 
atividades econômicas, de proveito comum, 
sem objetivo de lucro (Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, art. 3º, e Lei nº 9.532, de 
1997, art. 69). 

§ 1º É vedado às cooperativas distribuírem 
qualquer espécie de benefício às quotas-
partes do capital ou estabelecer outras 
vantagens ou privilégios, financeiros ou 
não, em favor de quaisquer associados ou 
terceiros, excetuados os juros até o máximo 
de doze por cento ao ano atribuídos ao 
capital integralizado (Lei nº 5.764, de 1971, 
art. 24, § 3º). 

§ 2º A inobservância do disposto no 
parágrafo anterior importará tributação dos 
resultados, na forma prevista neste Decreto.

Vide Lei nº 5.764/71 , que define a 
Política Nacional de Cooperativis-
mo, institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas. 

As cooperativas de crédito são nor-
malmente tributadas pelo lucro 
real ( Lei nº 8.541/92 , art. 5º, III). 

A não incidência das sociedades 
cooperativas refere-se unicamen-
te aos resultados provenientes das 
operações com associados. Os re-
sultados positivos das operações 
e atividades estranhas à sua finali-
dade são normalmente tributados 
pelo Imposto de Renda. 

A Sociedade Cooperativa que ope-
rar também com terceiros deverá 
obrigatoriamente apresentar sua 
declaração de rendimentos pelo 
Lucro Real, pois é o único sistema 
de tributação que permite a exclu-
são da parcela dos lucros sem inci-
dência do imposto. 

A opção pelo lucro presumido, 
considerando-se apenas o fato de 
a empresa ser cooperativa, é possí-
vel, porém, uma vez adotando este 
sistema de tributação, abre-se mão 
da não incidência. 

A cooperativa, assim como as de-
mais pessoas jurídicas, é obrigada 
á entrega da DIPJ anual. O fato de 
operar somente com operações co-
operativadas (não tributáveis pelo 
Imposto de Renda) não a desobriga 
de apresentar a declaração respec-
tiva. 
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As sociedades cooperativas de 
consumo, que tenham por objeto 
a compra e fornecimento de bens 
aos consumidores, sujeitam-se, 
a partir de 1998, às mesmas nor-
mas de incidência dos impostos e 
contribuições de competência da 
União, aplicáveis às demais pes-
soas jurídicas, mesmo que suas 
vendas sejam efetuadas integral-
mente a associados (art. 69 da Lei 
9532/97 ). 

O termo "consumidores", referi-
do no art. 69 da Lei nº 9.532/97, 
abrange tanto os não-associados 
como também os associados das 
sociedades cooperativas de con-
sumo (Ato Declaratório Normativo 
Cosit 4/1999).

JURISPRUDÊNCIA 

Tendo a cooperativa praticado ope-
rações exclusivamente com coope-
rados, é de se admitir a não inci-
dência do imposto de renda sobre 
suas receitas financeiras. Recurso 
provido. (1º CC – Ac. 105-12.106 – 
5ª C – DO 03.04.98, p. 67).

Incidência

Art. 183. As sociedades cooperativas que 
obedecerem ao disposto na legislação 
específica pagarão o imposto calculado sobre os 
resultados positivos das operações e atividades 
estranhas à sua finalidade, tais como: 

I – de comercialização ou industrialização, 
pelas cooperativas agropecuárias ou de 
pesca, de produtos adquiridos de não 
associados, agricultores, pecuaristas 
ou pescadores, para completar lotes 
destinados ao cumprimento de contratos 
ou para suprir capacidade ociosa de suas 
instalações industriais; 

II – de fornecimento de bens ou serviços a 
não associados, para atender aos objetivos 
sociais; 

III – de participação em sociedades não 
cooperativas, públicas ou privadas, para 
atendimento de objetivos acessórios ou 
complementares.

Cooperativas de Consumo

Art. 184. As sociedades cooperativas de 
consumo, que tenham por objeto a compra 
e fornecimento de bens aos consumidores, 
sujeitam-se às mesmas normas de incidência 
dos impostos e contribuições de competência 
da União, aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

32. RESPONSÁVEIS (art. 207 a 211 RIR) 

CAPÍTULO I
RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES 

Art. 207. Respondem pelo imposto devido pelas pessoas jurídicas transformadas, extintas ou 
cindidas: 

I – a pessoa jurídica resultante da transformação de outra; 

II – a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de cisão de sociedade; 
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III – a pessoa jurídica que incorporar outra 
ou parcela do patrimônio de sociedade 
cindida; 

IV – a pessoa física sócia da pessoa jurídica 
extinta mediante liquidação, ou seu espólio, 
que continuar a exploração da atividade 
social, sob a mesma ou outra razão social, 
ou sob firma individual; 

V – os sócios, com poderes de administração, 
da pessoa jurídica que deixar de funcionar 
sem proceder à liquidação, ou sem 
apresentar a declaração de rendimentos no 
encerramento da liquidação. 

Parágrafo único. Respondem 
solidariamente pelo imposto devido pela 
pessoa jurídica: 

I – as sociedades que receberem parcelas 
do patrimônio da pessoa jurídica extinta 
por cisão; 

II – a sociedade cindida e a sociedade que 
absorver parcela do seu patrimônio, no 
caso de cisão parcial; 

III – os sócios com poderes de administração 
da pessoa jurídica extinta, no caso do inciso 
V. 

Art. 208. A pessoa física ou jurídica que adquirir 
de outra, por qualquer título, fundo de comércio 
ou estabelecimento comercial, industrial 
ou profissional, e continuar a respectiva 
exploração, sob a mesma ou outra razão social 
ou sob firma ou nome individual, responde pelo 
imposto, relativo ao fundo ou estabelecimento 
adquirido, devido até a data do ato (Lei nº 
5.172, de 1966, art. 133): 

I – integralmente, se o alienante cessar 
a exploração do comércio, indústria ou 
atividade; 

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

Nota: a norma só é aplicável se: 

for adquirida pessoa jurídica, fun-
do de comércio ou estabelecimen-
to comercial, industrial ou profis-
sional, e 

o adquirente continuar a respecti-
va exploração. Não sendo esta a hi-
pótese, cujo ônus probatório cabe 
ao Fisco, inaplicável a norma. 

Então, conclui-se que: 

se houver aquisição, mas o seu ob-
jeto não for empresa, fundo de co-
mércio ou estabelecimento, não há 
responsabilidade; 

se não houver continuidade de ex-
ploração, não há responsabilidade. 

A responsabilidade será integral 
(abrangendo todo o imposto), se 
o alienante cessar a exploração da 
atividade (inciso I), e subsidiária, 
caso dê à mesma prosseguimento 
ou, cessando-a, reinicie-a ativida-
de dentro de seis meses. Caberá o 
ônus da prova ao adquirente.

Comprovada, a hipótese do inciso 
II, deverá a autoridade redirecio-
nar sua execução contra o alie-
nante, e, somente após esgotar 
todos os meios que lhe são postos 
à disposição, será possível execu-
tar ou prosseguir na execução do 
adquirente, tendo em vista que a 
responsabilidade deste é, no caso, 
apenas subsidiária. Nesse sentido 
já esclareceu Hugo de Brito Ma-
chado que "responder subsidiaria-
mente significa que em primeiro 
lugar a dívida há de ser cobrada do 
alienante do fundo ou estabeleci-
mento, e se este não tiver com que 
pagar será cobrada do adquirente 



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1691

(Curso de Direito Tributário. 10. 
ed. São Paulo : Malheiros, 1995, p. 
108)

Por fim, esclareça-se a responsa-
bilidade, solidária ou subsidiária, 
do sucessor é restrita ao tributo, 
excluindo-se as multas, pois a nor-
ma é clara no sentido de que os su-
cessores "respondem pelo imposto 
devido". Apenas o imposto. A juris-
prudência administrativa e judicial 
é pacífica neste ponto .

Art. 209. O disposto neste Capítulo aplica-se por 
igual aos créditos tributários definitivamente 
constituídos ou em curso de constituição à 
data dos atos nele referidos, e aos constituídos 
posteriormente aos mesmos atos, desde que 
relativos a obrigações tributárias surgidas até a 
referida data (Lei nº 5.172, de 1966, art. 129). 

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS

Art. 210. São pessoalmente responsáveis 
pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com 
excesso de poderes ou infração de lei, contrato 
social ou estatutos (Lei nº 5.172, de 1966, art. 
135): 

I – os administradores de bens de terceiros, 
pelo imposto devido por estes; 

II – o síndico e o comissário, pelo imposto 
devido pela massa falida ou pelo concorda-
tário; 

III – os tabeliães, escrivães e demais serven-
tuários de ofício, pelo imposto devido sobre 
os atos praticados por eles, ou perante eles, 
em razão do seu ofício; 

IV – os sócios, no caso de liquidação de so-
ciedade de pessoas; 

V – os mandatários, prepostos e emprega-
dos; 

VI – os diretores, gerentes ou representantes 
de pessoas jurídicas de direito privado. 

§ 1º Os comissários, mandatários, agentes 
ou representantes de pessoas jurídicas do-
miciliadas no exterior respondem, pessoal-
mente, pelos créditos correspondentes às 
obrigações tributárias resultantes das ope-
rações mencionadas nos arts. 398 e 399.

§ 2º A responsabilidade tributária de que 
trata este Capítulo é extensiva à hipótese 
prevista no § 4º do art. 386 (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 7º, § 4º). 

As pessoas serão responsáveis so-
mente quando praticarem atos 
com excesso de poderes, ou infra-
ção de lei, contrato social ou esta-
tutos. Não havendo violação, não 
há responsabilidade. 

Havendo responsabilidade, esta 
será relativa ao crédito tributário 
(incluindo, além do imposto, tam-
bém os juros moratórios e multas). 

A jurisprudência dos tribunais su-
periores sedimentou o entendi-
mento de que a simples falta de 
recolhimento de tributo pelos 
sócios-gerentes constitui infração 
à lei hábil à imposição da norma 
constante do artigo 135 do CTN, 
que lhes atribui a responsabilidade 
pessoal pelo pagamento do tributo 
que a sociedade gerenciada tenha 
deixado de recolher.

Para as sociedades por quotas de 
responsabilidade limitada, a res-
ponsabilidade é restrita às pessoas 
físicas dos gerentes e administra-
dores e, relativamente a cada uma 
delas, restrita ao período em que 
tenha gerido a empresa. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1692

Nesse caso, dissolvida, ou não, a 
sociedade limitada, a Autoridade 
Tributária – comprovando a 
coincidência entre o período de 
exercício da gerência e período-
de-apuração e o vencimento do 
tributo – poderá cobrar o tributo 
do(s) gerente(s). 

O inciso IV, trata de sociedades de 
pessoas. Esses tipos societários 
não limitam – como no caso das 
sociedades anônimas e sociedades 
por quotas de responsabilidade 
limitada – a responsabilidade dos 
sócios ao montante do capital 
social; ao contrário, presumindo-
se que os valores não recolhidos 
tenham revertido em favor dos 
sócios, em detrimento da Fazenda 
Pública, e não havendo limitação 
legal, todos os sócios respondem, 
em princípio, pelos débitos não 
pagos pela sociedade dissolvida ou 
liquidada. 

JURISPRUDÊNCIA 

"Em execução fiscal, a responsabi-
lidade pessoal do sócio-gerente de 
sociedade por quotas, decorrente 
de violação da lei ou excesso de 
mandato, não atinge a meação de 
sua mulher (Súmula 112 TFR)". 

Art. 211. Nos casos de impossibilidade de 
exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem 
solidariamente com este nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis (Lei nº 5.172, de 1966, art. 134): 

I – os administradores de bens de terceiros, 
pelo imposto devido por estes; 

II – o síndico e o comissário, pelo 
imposto devido pela massa falida ou pelo 
concordatário; 

III – os tabeliães, escrivães e demais 
serventuários de ofício, pelo imposto 
devido sobre os atos praticados por eles, ou 
perantes eles, em razão do seu ofício; 

IV – os sócios, no caso de liquidação de 
sociedade de pessoas. 

§ 1º O disposto neste artigo só se aplica, 
em matéria de penalidades, às de caráter 
moratório (Lei nº 5.172, de 1966, art. 134, 
parágrafo único). 

§ 2º A extinção de uma firma ou sociedade 
de pessoas não exime o titular ou os sócios 
da responsabilidade solidária do débito 
fiscal (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 
53). 

33. DOMICILIO FISCAL (art. 212 e 213 RIR) 

Art. 212. O domicílio fiscal da pessoa jurídica é: 

I – em relação ao imposto de que trata este Livro: 

a) quando existir um único estabelecimento, o lugar da situação deste; 

b) quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, à opção da pessoa jurídica, o lugar onde 
se achar o estabelecimento centralizador das suas operações ou a sede da empresa dentro do 
País; 
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II – em relação às obrigações em que 
incorra como fonte pagadora, o lugar 
do estabelecimento que pagar, creditar, 
entregar, remeter ou empregar rendimento 
sujeito ao imposto no regime de tributação 
na fonte. 

§ 1º O domicílio fiscal da pessoa jurídica 
procuradora ou representante de residentes 
ou domiciliados no exterior é o lugar onde 
se achar seu estabelecimento ou a sede de 
sua representação no País. 

§ 2º Quando não couber a aplicação das 
regras fixadas neste artigo, considerar-se-á 
como domicílio fiscal do contribuinte o lugar 
da situação dos bens ou da ocorrência dos 
atos ou fatos que deram origem à obrigação 
tributária. 

§ 3º A autoridade administrativa pode 
recusar o domicílio eleito, quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou 
a fiscalização do tributo, aplicando-se, neste 
caso, a regra do parágrafo anterior.

Transferência de Domicílio

Art. 213. Quando o contribuinte transferir, de 
um município para outro ou de um para outro 
ponto do mesmo município, a sede de seu 
estabelecimento, fica obrigado a comunicar 
essa mudança às repartições competentes 
dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei nº 
5.844, de 1943, art. 195). 

§ 1º As comunicações de transferência de 
domicílio poderão ser entregues em mãos 
ou remetidas em carta registrada pelo 
correio (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 
196). 

§ 2º A repartição é obrigada a dar recibo da 
entrega desses documentos, o qual exonera 
o contribuinte de penalidade (Decreto-Lei 
nº 5.844, de 1943, art. 196, § 1º). 

§ 3º As repartições fiscais transmitirão, 
umas às outras, as comunicações que lhes 
interessarem (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 196, § 2º). 

34. BASE DE CÁLCULO (art. 218 a 227 RIR) 

TÍTULO IV

Determinação da Base de Cálculo

SUBTÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 218. O imposto de renda das pessoas 
jurídicas, inclusive das equiparadas, das 
sociedades civis em geral e das sociedades 
cooperativas em relação aos resultados obtidos 
nas operações ou atividades estranhas à sua 
finalidade, será devido à medida em que os 
rendimentos, ganhos e lucros forem sendo 
auferidos.

CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO

Art. 219. A base de cálculo do imposto, 
determinada segundo a lei vigente na data 
de ocorrência do fato gerador, é o lucro real 
(Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV) ou 
arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao 
período de apuração (Lei nº 5.172, de 1966, 
arts. 44, 104 e 144, Lei nº 8.981, de 1995, art. 
26, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º). 

Parágrafo único. Integram a base de cálculo 
todos os ganhos e rendimentos de capital, 
qualquer que seja a denominação que lhes 
seja dada, independentemente da natureza, 
da espécie ou da existência de título ou 
contrato escrito, bastando que decorram 
de ato ou negócio que, pela sua finalidade, 
tenha os mesmos efeitos do previsto na 
norma específica de incidência do imposto. 
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Subseção II
BASE DE CÁLCULO

Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada 
mês, será determinada mediante a aplicação 
do percentual de oito por cento sobre a receita 
bruta auferida mensalmente, observadas as 
disposições desta. 

§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual 
de que trata este artigo será de: 

I – um inteiro e seis décimos por cento, para 
a atividade de revenda, para consumo, de 
combustível derivado de petróleo, álcool 
etílico carburante e gás natural; 

II – dezesseis por cento: 

a) para a atividade de prestação de serviços 
de transporte, exceto o de carga, para o 
qual se aplicará o percentual previsto no 
caput deste artigo; 

b) para as pessoas jurídicas cujas atividades 
sejam de bancos comerciais, bancos de 
investimentos, bancos de desenvolvimento, 
caixas econômicas, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidoras de 
títulos e valores mobiliários, empresas de 
arrendamento mercantil, cooperativas de 
crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização e entidades de previdência 
privada aberta, observado o disposto no 
art. 226; 

III – trinta e dois por cento, para as 
atividades de: 

a) prestação de serviços em geral, exceto a 
de serviços hospitalares; 

b) intermediação de negócios; 

c) administração, locação ou cessão de 
bens imóveis, móveis e direitos de qualquer 
natureza; 

d) prestação cumulativa e contínua 
de serviços de assessoria creditícia, 
mercadológica, gestão e crédito, seleção 

de riscos, administração de contas a pagar 
e a receber, compra de direitos creditórios 
resultantes de vendas mercantis a prazo ou 
de prestação de serviços (factoring). 

§ 2º No caso de serviços hospitalares, 
aplica-se o percentual previsto no caput 
deste artigo. 

§ 3º No caso de atividades diversificadas, 
será aplicado o percentual correspondente 
a cada atividade (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
15, § 2º). 

§ 4º A base de cálculo mensal do imposto 
das pessoas jurídicas prestadoras de 
serviços em geral, cuja receita bruta 
anual seja de até cento e vinte mil reais, 
será determinada mediante aplicação do 
percentual de dezesseis por cento sobre 
a receita bruta auferida mensalmente, 
observado o disposto nos arts. 224, 225 e 
227 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 40). 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não 
se aplica às pessoas jurídicas que prestam 
serviços hospitalares e de transporte (Lei nº 
9.250, de 1995, art. 40, parágrafo único). 

§ 6º As receitas provenientes de atividade 
incentivada não comporão a base de cálculo 
do imposto, na proporção do benefício a 
que a pessoa jurídica, submetida ao regime 
de tributação com base no lucro real, fizer 
jus (Lei nº 9.249, de 1995, art. 15, § 3º). 

A opção pela apuração anual não 
significa que o imposto também 
possa ser pago anualmente. Estas 
empresas obrigam-se a apurar 
um lucro e o respectivo imposto, 
mensalmente, de forma estimada, 
com base em percentuais sobre a 
receita,, para, no final do exercício, 
apurarem o Lucro Real com base 
no balanço anual, determinando, 
desta forma, o imposto do ano 
todo, do qual será compensando 
aquele recolhido mensalmente.
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Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços 
compreende o produto da venda de bens 
nas operações de conta própria, o preço dos 
serviços prestados e o resultado auferido nas 
operações de conta alheia. 

Parágrafo único. Na receita bruta não se 
incluem as vendas canceladas, os descontos 
incondicionais concedidos e os impostos 
não cumulativos cobrados destacadamente 
do comprador ou contratante dos quais 
o vendedor dos bens ou o prestador dos 
serviços seja mero depositário (Lei nº 8.981, 
de 1995, art. 31, parágrafo único). 

Ganhos de Capital e outras Receitas

Art. 225. Os ganhos de capital, demais receitas e 
os resultados positivos decorrentes de receitas 
não abrangidas pelo artigo anterior, serão 
acrescidos à base de cálculo de que trata esta 
Subseção, para efeito de incidência do imposto. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica 
aos rendimentos tributados pertinentes às 
aplicações financeiras de renda fixa e renda 
variável, bem como aos lucros, dividendos 
ou resultado positivo decorrente da 
avaliação de investimento pela equivalência 
patrimonial. 

§ 2º O ganho de capital, nas alienações de 
bens do ativo permanente e de aplicações 
em ouro não tributadas como renda 
variável, corresponderá à diferença positiva 
verificada entre o valor da alienação e o 
respectivo valor contábil. 

Deduções da Receita Bruta 

Art. 226. As pessoas jurídicas de que trata a 
alínea b do inciso II do § 1º do art. 223 poderão 
deduzir da receita bruta: 

I – no caso das instituições financeiras, so-
ciedades corretoras de títulos, valores mo-
biliários e câmbio, e sociedades distribuido-
ras de títulos e valores mobiliários: 

a) as despesas incorridas na captação de 
recursos de terceiros; 

b) as despesas com obrigações por 
refinanciamentos, empréstimos e repasses 
de recursos de órgãos e instituições oficiais 
e do exterior; 

c) as despesas de cessão de créditos; 

d) as despesas de câmbio; 

e) as perdas com títulos e aplicações 
financeiras de renda fixa; 

f) as perdas nas operações de renda 
variável realizadas em bolsa, no mercado 
de balcão organizado, autorizado pelo 
órgão competente, ou através de fundos 
de investimento, para a carteira própria das 
entidades citadas neste inciso I; 

II – no caso de empresas de seguros 
privados: o cosseguro e resseguro cedidos, 
os valores referentes a cancelamentos 
e restituições de prêmios e a parcela 
dos prêmios destinada à constituição de 
provisões ou reservas técnicas; 

III – no caso de entidades de previdência 
privada abertas e de empresas de 
capitalização: a parcela das contribuições 
e prêmios, respectivamente, destinada 
à constituição de provisões ou reservas 
técnicas. 

Parágrafo único. É vedada a dedução de 
qualquer despesa administrativa. 

Atividades Imobiliárias

Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem 
atividades imobiliárias relativas a loteamento de 
terrenos, incorporação imobiliária, construção 
de prédios destinados a venda, bem como a 
venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda, deverão considerar como receita 
bruta o montante recebido, relativo às unidades 
imobiliárias vendidas (Lei nº 8.981, de 1995, art. 
30, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 2º). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se, inclusive, aos casos de empreitada 
ou fornecimento contratado nas condições 
do art. 409, com pessoa jurídica de direito 
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público ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua 
subsidiária (Lei nº 8.981, de 1995, art. 30, parágrafo único, Lei nº 9.065, de 20 de junho de 
1995, art. 1º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 2º). 

35. RECEITAS E RENDIMENTOS 

Ver item anterior.

36. OMISSÃO DE RECEITA 

Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a falta de 
emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da efetivação das 
operações de venda de mercadorias, prestação de serviços, operações de alienação de bens 
móveis, locação de bens móveis e imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens 
ou serviços, bem como a sua emissão com valor inferior ao da operação.

PRESUNÇÃO

Presume-se omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência 
da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses:

1. a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;

2.  a falta de escrituração de pagamentos efetuados;

3. a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.

ARBITRAMENTO

Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro 
elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de 
caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da 
empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e 
a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas.

NOTIFICAÇÃO

A autoridade determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o 
regime de tributação a que estiver submetida à pessoa jurídica no período de apuração a que 
corresponder a omissão de receita.
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DEFESA

Entretanto, o que se verifica, em boa parte dos casos de notificação por arbitramento de 
omissão de receita, são abusos da autoridade fiscalizadora, ao extrapolar os critérios previstos 
na legislação para proceder ao lançamento.

Por exemplo, improcede a autuação com base em com base em omissão de receitas por 
existência de depósitos bancários não contabilizados quando a fiscalização não logra 
demonstrar cabalmente a existência da omissão. Não cabe autuação baseada em meros 
indícios. Para efeito de determinação da receita omitida, neste caso, os créditos devem 
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de 
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica.

37. GANHOS DE CAPITAL 

Estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações que importem:

I – alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de 
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, procuração em causa própria, promessa de compra e 
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins;

II – transferência a herdeiros e legatários na sucessão causa mortis, a donatários na doação, 
inclusive em adiantamento da legítima, ou atribuição a ex-cônjuge ou ex-convivente, na 
dissolução da sociedade conjugal ou união estável, de direito de propriedade de bens e direitos 
adquiridos por valor superior àquele pelo qual constavam na Declaração de Ajuste Anual do de 
cujus, do doador, do ex-cônjuge ou ex-convivente pelos valores, conforme legislação pertinente, 
informados na última declaração de quem os declarava;

III – alienação de bens ou direitos e liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de 
propriedade de pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira.

São isentos os seguintes itens relativos ao ganho de capital?

1. Indenização da terra nua por desapropriação para fins de reforma agrária, conforme o 
disposto no § 5º do art. 184 da Constituição Federal de 1988.

Atenção:

A parcela da indenização, correspondente às benfeitorias, é computada como receita da 
atividade rural quando esta tiver sido deduzida como despesa de custeio ou investimento e, 
quando não deduzida como despesa de custeio ou investimento, tributável como ganho de 
capital.

2. Indenização por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao objeto segurado.

3. Alienação, por valor igual ou inferior a R$ 440.000,00, do único bem imóvel que o titular 
possua, individualmente, em condomínio ou em comunhão, independentemente de se 
tratar de terreno, terra nua, casa ou apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou 
de lazer, e estar localizado em zona urbana ou rural, desde que não tenha efetuado, nos 
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últimos cinco anos, outra alienação de imóvel a qualquer título, tributada ou não, sendo o 
limite considerado em relação:

 • À parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens possuídos em condomínio;

 • Ao imóvel possuído em comunhão, no caso de sociedade conjugal ou união estável (salvo 
contrato escrito entre os companheiros).

4. Ganho apurado na alienação de imóveis adquiridos até 1969.

5. O valor da redução do ganho de capital para imóveis adquiridos entre 1969 e 1988.

6. A partir de 16/06/2005, o ganho auferido por pessoa física residente no Brasil na venda de 
imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 dias contado da celebração do 
contrato, aplique o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no 
País.

A opção pela isenção de que trata este item é irretratável e o contribuinte deve informá-la no 
respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da Declaração de Ajuste Anual.

Atenção:

A contagem do prazo de 180 dias inclui a data da celebração do contrato.

No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias é 
contado a partir da data da celebração do contrato relativo à primeira operação.

A aplicação parcial do produto da venda implica tributação do ganho proporcionalmente 
ao valor da parcela não aplicada.

No caso de aquisição de mais de 1 (um) imóvel, a isenção de que trata este item aplica-
se ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de 
imóveis residenciais.

O contribuinte somente pode usufruir do benefício de que trata este item 1 (uma) vez 
a cada 5 (cinco) anos, contados a partir da data da celebração do contrato relativo à 
operação de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de mais de 1 (um) 
imóvel residencial, à 1ª (primeira) operação de venda com o referido benefício.

Na hipótese de venda de mais de 1 (um) imóvel, estão isentos somente os ganhos de 
capital auferidos nas vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de 
imóvel residencial.

Relativamente às operações realizadas a prestação, aplica-se a isenção, observada as 
condições precedentes:

I – nas vendas a prestação e nas aquisições à vista, à soma dos valores recebidos dentro 
do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da celebração do primeiro 
contrato de venda e até a(s) data(s) da(s) aquisição(ões) do(s) imóvel(is) residencial(is);

II – nas vendas à vista e nas aquisições a prestação, aos valores recebidos à vista e 
utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
data da celebração do primeiro contrato de venda;
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III – nas vendas e aquisições a prestação, à soma dos valores recebidos e utilizados 
para o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contado da data da celebração do primeiro contrato de venda.

Não integram o produto da venda, para efeito do valor a ser utilizado na aquisição de 
outro imóvel residencial, as despesas de corretagem pagas pelo alienante.

Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para 
fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em 
que se situar.

A isenção aplica-se, inclusive:

I – aos contratos de permuta de imóveis residenciais, com torna;

II – à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.

A isenção não se aplica, entre outros:

I – à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou 
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel 
residencial já possuído pelo alienante;

II – à venda ou aquisição de terreno;

III – à aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento.

(Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; Instrução Normativa SRF nº 599, 
de 28 de dezembro de 2005, art. 2º)

7. Alienação de bens ou direitos de pequeno valor, considerado em relação:

 • Ao valor do bem ou do conjunto dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um 
mesmo mês, tais como automóveis e motocicletas, imóvel urbano e terra nua, quadros e 
esculturas;

 • À parte de cada condômino ou coproprietário, no caso de bens possuídos em condomínio;

 • Ao valor de cada um dos bens ou direitos possuídos em comunhão e ao valor do conjunto 
dos bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, no caso de 
sociedade conjugal ou união estável (salvo contrato escrito entre os companheiros).

Para alienação de bens ou direitos de pequeno valor, consulte a pergunta 619.

8. Restituição de participação no capital social mediante a entrega à pessoa física, pela pessoa 
jurídica, de bens e direitos de seu ativo avaliados por valor de mercado.

9. Transferência a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, de bens ou direitos 
pelo valor constante na declaração de rendimentos.

10. Permuta de unidades imobiliárias, sem recebimento de torna (diferença recebida em 
dinheiro).
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Atenção:

Nas operações de permuta realizadas por contrato particular, somente se configura a 
permuta se a escritura pública, quando lavrada, for de permuta.

11. Permuta, caracterizada com a entrega, por valor não superior ao de face, pelo licitante 
vencedor, de títulos da dívida pública federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, 
ou de outros créditos contra a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, como 
contrapartida à aquisição das ações ou quotas leiloadas, no âmbito dos respectivos 
programas de desestatização.

12. Alienação de bens localizados no exterior ou representativos de direitos no exterior, bem 
como a liquidação ou o resgate de aplicações financeiras, adquiridos a qualquer título, na 
condição de não residente (Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 
24, § 6º, I; Instrução Normativa SRF nº 118/00, art. 14, inciso I).

13. A variação cambial decorrente das alienações de bens ou direitos adquiridos e das 
liquidações ou resgates de aplicações financeiras realizadas com rendimentos auferidos 
originariamente em moeda estrangeira (Instrução Normativa SRF nº 118, de 27 de 
dezembro de 2000, art. 14, inciso II).

Atenção:

Somente é isenta a variação cambial, sendo tributável o ganho obtido em moeda 
estrangeira.

14. A variação cambial dos saldos dos depósitos mantidos em instituições financeiras no 
exterior (Instrução Normativa SRF nº 118, de 27 de dezembro de 2000, art. 11, § 1º).

15. Alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, cujo total de alienações, no ano-
calendário, seja igual ou inferior ao equivalente a cinco mil dólares dos Estados Unidos da 
América.

16. A partir de 01/01/2002, na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou 
iconográficos, obras audiovisuais e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de 
mercado, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas 
ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao 
acervo de museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil, com acesso 
franqueado ao público em geral:

I – o doador deve considerar como valor de alienação o constante em sua declaração de bens;

II – o donatário registra os bens recebidos pelo valor atribuído no documento de doação.

Atenção:

No caso de alienação de bens recebidos em doação, para efeito de apuração de ganho de 
capital, o custo de aquisição é igual a zero.
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38. DESPESAS DEDUTÍVEIS E INDEDUTÍVEIS 

De acordo com o Regulamento do IR, são consideradas operacionais as despesas não 
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva 
fonte produtora (art. 299 RIR). 

São consideradas necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações 
ou operações exigidas pela atividade da empresa. 

As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações 
ou atividades da empresa.

DESPESAS OPERACIONAIS DEDUTÍVEIS NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO 
REAL:

Nos termos do art. 299 do RIR\99, são os gastos computados nos custos, mas necessários às 
transações ou operações da empresa, e que, além disso, sejam usuais e normais à atividade por 
esta desenvolvida, ou à manutenção de sua fonte produtiva, e ainda estejam intrinsecamente 
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços, conforme determina o 
art. 13 da Lei nº 9249\95. Excluem-se desse conceito, portanto, os dispêndios representativos 
de inversões ou aplicações de capital (Parecer Normativo CST nº 58\97, subitem 4.1) e aqueles 
expressamente vedados pela legislação fiscal (art. 13 da Lei nº 9249\95). A legislação fiscal 
exige, ainda, que as despesas operacionais estejam devidamente comprovadas por documentos 
hábeis e idôneos a comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o 
valor da operação, etc.

DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTÍVEIS NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO 
REAL:

Desde 01.01.1996, a Lei nº 9249\1995, art. 13 c\c a Instrução Normativa SRF nº 11\1996 vedou 
a dedução das seguintes despesas operacionais, para efeitos da apuração do Lucro Real.

a) de qualquer provisão, com exceção apenas daquelas constituídas para férias dos 
empregados e 13º. Salário; reservas técnicas das companhias de seguro e de capitalização, 
bem como das entidades de previdência privada cuja constituição é exigida pela legislação 
especial a elas aplicável;

b) das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, 
exceto quando relacionados, intrinsecamente, com a produção ou comercialização dos 
bens e serviços;

c) de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, 
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis e imóveis, exceto se relacionados 
intrinsecamente com a produção ou comercialização;

d) das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;

Nota: somente serão admitidas como dedutíveis as despesas com alimentação quando esta for 
fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
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e) das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos de 
saúde e benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, instituído em 
favor de empregados e dirigentes da pessoa jurídica;

f) de doações, exceto se efetuadas, em favor: do PRONAC (Lei nº 8313\1991); instituições 
de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal, sem finalidade 
lucrativa (limitada a 1,5% do lucro operacional); de entidades civis sem fins lucrativos 
geralmente constituídas no Brasil que prestem serviços em benefício de empregados da 
pessoa jurídica doadora e respectivos dependentes, ou em benefícios da comunidade onde 
atuem (limitada a 2% do lucro operacional). A partir de 2001, incluem-se também como 
dedutíveis as doações efetuadas às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
– Oscip, qualificadas segundo as normas estabelecidas na Lei nº 9790\1999 (Medida 
Provisória nº 2158-35 de 2001, art. 59).

g) despesas com brindes;

h) valor da Contribuição Social sobre o Lucro, devendo o respectivo valor ser adicionado ao 
lucro líquido (Lei nº 9316\1996, art. 1º.)

As despesas computadas no lucro líquido e consideradas indedutíveis pela lei fiscal deverão ser 
adicionadas para fins de apuração do lucro real do respectivo período de apuração.

39. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES

O conceito de diretor ou administrador de pessoa jurídica, de acordo com o entendimento da 
Administração Tributária, considera-se:

I – Diretor – a pessoa que dirige ou administra um negócio ou uma soma determinada de 
serviços. Pessoa que exerce a direção mais elevada de uma instituição ou associação civil, ou 
de uma companhia ou sociedade comercial, podendo ser ou não acionista ou associado. Os 
diretores são, em princípio, escolhidos por eleição de assembléia, nos períodos assinalados nos 
seus estatutos ou contratos sociais;

II – Administrador – a pessoa que pratica, com habitualidade, atos privativos de gerência ou 
administração de negócios da empresa, e o faz por delegação ou designação de assembléia, de 
diretoria ou de diretor;

III – Conselho de Administração – o órgão instituído pela Lei das Sociedades por Ações, cujos 
membros recebem, para os efeitos fiscais, o mesmo tratamento de diretores ou administradores.

São excluídos do conceito de administrador os empregados que trabalham com exclusividade 
para uma empresa, subordinados hierárquica e juridicamente, e, como meros prepostos 
ou procuradores, mediante outorga de instrumento de mandato, exercem essa função 
cumulativamente com as de seus cargos efetivos, percebendo remuneração ou salário 
constante do respectivo contrato de trabalho, provado por carteira profissional, bem como o 
assessor, que é a pessoa que tenha subordinação direta e imediata ao administrador, dirigente 
ou diretor, e atividade funcional ligada à própria atividade da pessoa jurídica (IN SRF no 2, de 
1969 e PN CST no 48, de 1972).
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Como deverão ser considerados no resultado da pessoa jurídica os valores pagos ou 
creditados, mensalmente, ao titular, sócios, diretores ou administradores das empresas, a 
título de remuneração (retiradas pró-labore)?

Os valores pagos ou creditados, mensalmente, ao titular, sócios, diretores ou administradores 
das empresas, a título de remuneração (retiradas pró-labore), fixados livremente e 
correspondentes à efetiva prestação de serviços, poderão ser considerados integralmente 
como custo ou despesa operacional, no resultado da pessoa jurídica, independentemente de 
qualquer restrição, condição ou limite de valor.

NOTA:

A Lei nº 9.430, de 1996, art. 88, inciso XIII, revogou, a partir de 1º/01/1997, os limites existentes 
para dedutibilidade do pagamento das remunerações a título de pró-labore (acerca dos limites 
existentes até 31/12/1996, vide RIR/1994, arts. 296 e 297).

O que se entende por remuneração?

Remuneração é o montante mensal, nele computados, pelo valor bruto, todos os pagamentos 
ou créditos em caráter de remuneração pelos serviços efetivamente prestados à empresa, 
inclusive retribuições ou benefícios recebidos em decorrência do exercício do cargo ou função 
como, por exemplo, o valor do aluguel de imóvel residencial ocupado por sócios ou dirigentes 
pago pela empresa, e outros salários indiretos (PN CST nº 18, de 1985).

Incluem-se no conceito de remuneração, no caso de sócio, diretor ou administrador que 
seja, concomitantemente, empregado da empresa, os rendimentos auferidos, seja a título de 
remuneração como dirigente, seja como retribuição do trabalho assalariado. Igualmente, tal 
entendimento se aplica ao dirigente ou administrador que for membro, simultaneamente, da 
diretoria executiva e do conselho de administração da companhia.

Os salários indiretos, igualmente, incluem-se no conceito de remuneração, assim consideradas 
as despesas particulares dos administradores, diretores, gerentes e seus assessores, nelas 
incluídas, por exemplo, as despesas de supermercados e cartões de crédito, pagamento de 
anuidade de colégios, clubes, associações etc. (RIR/1999, art. 358 e PN CST nº 18, de 1985 e no 
11, de 1992).

NOTAS:

Os valores considerados como remuneração, inclusive os salários indiretos, quando pagos ou 
creditados aos administradores, diretores, gerentes e seus assessores integram os rendimentos 
tributáveis dos beneficiários, no caso pessoas físicas. Sujeitam-se, também, à incidência do 
imposto de renda na fonte, com base na tabela progressiva mensal, sendo o imposto, que vier a 
ser retido pela fonte pagadora, passível de compensação com o devido na declaração de ajuste 
anual dos beneficiários.

Os valores pagos ou creditados a beneficiário não identificado não serão dedutíveis como 
custo ou despesa da pessoa jurídica, para fins da apuração do lucro real, e serão tributados 
exclusivamente na fonte à alíquota de 35% (RIR/1999, arts. 304 e 622).

Para efeito de apuração do lucro real é vedada a dedução das despesas com alimentação, 
contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, bem 
assim de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, 
taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto quando 
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intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços. 
Entretanto, tais valores poderão ser considerados como dedução quando se enquadrarem 
como remuneração dos administradores, diretores, gerentes e seus assessores, hipótese em 
que deverão ser tributados pelo imposto de renda na pessoa física, sujeitos à retenção na fonte 
e inclusão na declaração de ajuste anual (Lei nº 9.249, de 1995, art. 13, II, III e IV).

Quais os pagamentos que, embora efetuados no período de apuração, não serão considerados 
dedutíveis a título de retirada pró-labore?

Não serão consideradas como dedutíveis na determinação do lucro real as retiradas não 
debitadas na conta de custos ou despesas operacionais, ou contas subsidiárias, e aquelas 
que, mesmo escrituradas nessas contas, não correspondam à remuneração mensal fixa por 
prestação de serviço.

40. LUCRO REAL (art. 246 a 528 RIR) 

CONCEITO DE LUCRO REAL

Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas pelo Regulamento (Decreto Lei 1.598/77, art. 6º).

LUCRO REAL
Conceito 

Art 6º Decreto Lei 1.598/77 – Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado 
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação 
tributária. 

§ 1º O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), 
dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 
51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos 
da lei comercial. 

§ 2º Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício: 

a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer 
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a 
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real; 

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos 
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser 
computados na determinação do lucro real.

§ 3º Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do 
exercício: 



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1705

a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham 
sido computados na apuração do lucro líquido do exercício; 

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na 
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam 
computados no lucro real; 

c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64. 

§ 4º Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito 
de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele 
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do 
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente. 

§ 5º A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, 
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento 
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se 
dela resultar: 

a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria 
devido; ou 

b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base. 

§ 6º O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto 
ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito 
pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em 
outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do 
disposto no § 4º. 

§ 7º O disposto nos §§ 4º e 6º não exclui a cobrança de correção monetária e juros 
de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em 
virtude de inexatidão quanto ao período de competência. 

A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período de 
apuração com observância das disposições das leis comerciais (Lei 8.981/95, art. 37, § 1º).

O lucro líquido do exercício referido no conceito acima é a soma algébrica do lucro operacional, 
dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado com observância 
dos preceitos da lei comercial. Portanto, o lucro líquido é aquele definido no art. 191, da Lei 
6.404/76, porém, sem as deduções do art. 189 (prejuízos contábeis acumulados e provisão 
para o imposto sobre a renda).

PESSOAS JURÍDICAS OBRIGADAS AO LUCRO REAL
A partir de 1999 estão obrigadas à apuração do Lucro Real as pessoas jurídicas (Lei 9.718/98, 
art. 14):

I – cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, seja superior a R$ 48.000.000,00 
(quarenta e oito milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado 
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pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) 
meses (limite fixado pela Lei 10.637/2002); 

o limite acima é válido a partir de 01.01.2003. Até 31.12.2002, a obrigação pela opção 
do lucro real era para as pessoas jurídicas cuja receita total no ano-calendário fosse 
superior a R$ 24.000.000,00, ou proporcionalmente, quando o número de meses de 
atividades fosse inferior a 12 meses.

II – cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, 
sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, distribuidora de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de 
previdência privada aberta;

III – que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

1. Não confundir rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior com receitas 
de exportação. As exportadoras podem optar pelo Lucro Presumido, desde que 
não estejam nas hipóteses de vedação. A restrição deste item alcança aquelas 
empresas que tenham lucros gerados no exterior (como empresas Offshore, filiais 
controladas e coligadas no exterior, etc.).

2. A prestação direta de serviços no exterior (sem a utilização de filiais, 
sucursais, agências, representações, coligadas, controladas e outras unidades 
descentralizadas da pessoa jurídica que lhes sejam assemelhadas) não obriga á 
tributação do lucro real. 

IV – que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à 
isenção ou redução do imposto;

Exemplo de benefícios fiscais: o programa BEFIEX (isenção do lucro de exportação), 
redução do IR pelo Programa de Alimentação do Trabalhador, projetos incentivados 
pela SUDENE e SUDAM,  etc.

V – que, no decorrer do ano-calendário, tenham efetuado pagamento mensal pelo regime de 
estimativa, na forma do art. 2 da Lei 9.430/96;

O regime de estimativa é a opção de pagamento mensal, estimado, do Imposto de 
Renda, para fins de apuração do Lucro Real em Balanço Anual.



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1707

VI – que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria 
creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar 
e a receber, compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de 
prestação de serviços (factoring).

Também estão obrigadas ao Lucro Real as empresas imobiliárias, enquanto não 
concluídas as operações imobiliárias para as quais haja registro de custo orçado (IN 
SRF 25/99). O custo orçado é a modalidade de tratamento contábil dos custos futuros 
de conclusão de obras.

LUCRO REAL – OPÇÃO – POSSIBILIDADE

As pessoas jurídicas, mesmo se não obrigadas a tal, poderão apurar seus resultados tributáveis 
com base no Lucro Real.

Assim, por exemplo, uma empresa que esteja com pequeno lucro ou mesmo prejuízo, 
não estando obrigada a apurar o Lucro Real, poderá fazê-lo, visando economia tributária 
(planejamento fiscal).

OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE AO LUCRO REAL 
DURANTE O ANO CALENDÁRIO

A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em relação 
ao mesmo ano calendário, incorrer em situação de obrigatoriedade de apuração pelo lucro real 
por ter auferido lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, deverá apurar o 
IRPJ e CSLL sob o regime de apuração do lucro real trimestral, a partir inclusive, do trimestre da 
ocorrência do fato.

Base: art. 2 do Ato Declaratório Interpretativo 5/2001 SRF.

41. LUCRO PRESUMIDO  

O lucro presumido é uma forma de tributação simplificada para determinação da base de 
cálculo do imposto de renda e da CSLL das pessoas jurídicas que não estiverem obrigadas, no 
ano-calendário, à apuração do lucro real.

O imposto de renda é devido trimestralmente.

INGRESSO NO SISTEMA
A opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido será manifestada com o 
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período 
de apuração de cada ano-calendário.
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A pessoa jurídica que iniciar atividades a partir do segundo trimestre manifestará a opção com 
o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do 
início de atividade.

A opção pela apuração do imposto de renda com base no lucro presumido é irretratável para o 
ano-calendário (Lei nº 9.718, de 1998, art. 13, § 1º).

ATENÇÃO:

1. Não poderão optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido as pessoas 
jurídicas que exercerem atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e 
construção de imóveis, enquanto não concluídas as operações imobiliárias para as quais 
haja registro de custo orçado (IN SRF nº 25, de 1999, art. 2º ).

2. As pessoas jurídicas de que tratam o inciso I e III a V do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998, que 
optarem pelo REFIS – Programa de Recuperação Fiscal, poderão durante o período em que 
submetidas ao REFIS, adotar o regime de tributação com base no lucro presumido, a partir 
de 2000 (MP nº 2.004-3, de 14 de dezembro de 1999, e reedições posteriores).

SAÍDA DO SISTEMA
A saída do sistema de tributação pelo lucro presumido será efetuada quando a pessoa jurídica 
deixar de se enquadrar nas condições para permanecer no sistema.

PAGAMENTO DO IMPOSTO

LOCAL DE PAGAMENTO

Os contribuintes deverão pagar o imposto de renda da pessoa jurídica nas agências bancárias 
integrantes da rede arrecadadora de receitas federais.

DOCUMENTO A UTILIZAR
O pagamento será feito mediante a utilização do Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais – Darf sob o código 2089.

PRAZO PARA PAGAMENTO

O imposto de renda devido, apurado trimestralmente, será pago em quota única, até o último 
dia útil do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração.

À opção da pessoa jurídica, o imposto devido poderá ser pago em até três quotas mensais, iguais 
e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses subsequentes ao de encerramento do 
período de apuração a que corresponder.

Nenhuma quota poderá ter valor inferior a R$1.000,00 (um mil reais) e o imposto de valor 
inferior a R$2.000,00 (dois mil reais) será pago em quota única.
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As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia – Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir 
do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até 
o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

ESCRITURAÇÃO
A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro presumido deverá manter:

a) escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou livro Caixa, no qual deverá 
estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária;

b) Livro Registro de Inventário no qual deverão constar registrados os estoques existentes no 
término do ano-calendário abrangido pelo regime de tributação simplificada; e

c) Livro de Apuração do Lucro Real, quando tiver lucros diferidos de períodos de apuração 
anteriores, inclusive saldo de lucro inflacionário a tributar.

A documentação relativa aos atos negociais que os contribuintes praticarem ou em que 
intervierem, bem como os livros de escrituração obrigatória por legislação fiscal específica 
e todos os demais papéis e documentos que serviram de base para a escrituração comercial 
e fiscal, deverão ser conservados em boa ordem e guarda enquanto não decorrido o prazo 
decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses 
exercícios.

RECEITAS E RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Consideram-se não tributáveis as receitas e rendimentos relacionados abaixo:

a) recuperações de créditos que não representem ingressos de novas receitas, e cujas perdas 
não tenham sido deduzidas na apuração do lucro real em períodos anteriores;

b) a reversão de saldo de provisões anteriormente constituídas, desde que o valor 
provisionado não tenha sido deduzido na apuração do lucro real dos períodos anteriores, 
ou que se refiram ao período no qual a pessoa jurídica tenha se submetido ao regime de 
tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 53);

c) os lucros e dividendos recebidos decorrentes de participações societárias, caso refiram-se 
a períodos em que os mesmos sejam isentos de imposto de renda.

IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – CÁLCULO DO IMPOSTO
O IRPJ sobre o Lucro Presumido será pago sobre a base de cálculo presumida, à alíquota de 
15%.

ADICIONAL
A parcela do Lucro Presumido (ou seja, a base de cálculo) que exceder ao valor resultante da 
multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período 
de apuração, sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).
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BASE DE CÁLCULO

PERCENTUAIS DE PRESUNÇÃO DO LUCRO SOBRE A RECEITA BRUTA

A base de cálculo do imposto e do adicional, decorrente da receita bruta, em cada trimestre, 
será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita 
bruta auferida no período de apuração, obedecidas as demais disposições (Lei 9.249/1995, art. 
15, e Lei 9.430/1996, artigos 1º e 25, inciso I).

Nas seguintes atividades, o percentual será de (Lei 9.249/1995, art. 15, § 1º):

ESPÉCIES DE ATIVIDADES: Percentuais sobre a 
receita

Revenda a varejo de combustíveis e gás natural. 1,6%

 • Venda de mercadorias ou produtos;
 • Transporte de cargas;
 • Atividades imobiliárias (compra, venda, loteamento, 

incorporação e construção de imóveis);
 • Serviços hospitalares;
 • Atividade Rural;
 • Industrialização com materiais fornecidos pelo encomendante;
 • Outras atividades não especificadas (exceto prestação de 

serviços).

8 %

 • Serviços de transporte (exceto o de cargas);
 • Serviços gerais com receita bruta até R$ 120.000/ano – ver nota 

(1).
16%

 • Serviços profissionais (Sociedades Civis – S/C, médicos, dentistas, 
advogados, contadores, auditores, engenheiros, consultores, 
economistas, etc.);

 • Intermediação de negócios;
 • Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou 

direitos;
 • Serviços de construção civil, quando a prestadora não empregar 

materiais de sua propriedade nem se responsabilizar pela 
execução da obra (ADN Cosit 6/97);

 • Serviços em geral, para os quais não haja previsão de percentual 
específico.

32%

Comercialização de veículos usados. ver nota (2)

No caso de exploração de atividades diversificadas, será aplicado sobre a 
receita bruta de cada atividade o respectivo percentual. 1,6 a 32%

NOTAS IMPORTANTES:

1. Esta regra não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e de 
transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente 
regulamentadas (Lei nº 9.250/1995, art. 40, parágrafo único). As empresas de serviços 
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de profissões regulamentadas são aquelas sujeitas à fiscalização e controle profissional, 
como Advogados, Médicos, Dentistas, Músicos, Contabilistas, Auditores, Consultores, 
Administradores, Economistas, Engenheiros, etc.

A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de 16% para apuração da base de cálculo 
do imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário 
exceder o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ficará sujeita ao pagamento da 
diferença do imposto postergado, apurado pelo percentual de 32% em relação a cada trimestre 
transcorrido. A diferença deverá ser paga até o último dia útil do mês subsequente ao do 
trimestre em que ocorreu o excesso, sem acréscimos legais.

2. A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a 
compra de venda de veículos automotores, que pratique as vendas em consignação, terá 
como base de cálculo o valor da diferença entre o valor de venda e o da compra (IN SRF 
152/1998).

RECEITA FINANCEIRA – ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
A partir de 01.01.2006, a base de cálculo do imposto será determinada mediante a aplicação do 
percentual de 8% (oito por cento) sobre a RECEITA FINANCEIRA da pessoa jurídica que explore 
atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção 
de prédios destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a 
revenda, quando decorrente de comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices 
ou coeficientes previstos em contrato (art. 34, da Lei nº 11.196/2005, que acresceu o § 4º, ao 
artigo 15, da Lei nº 9.249/95). 

CONCEITO DE RECEITA BRUTA
Para efeitos da sistemática de tributação pelo Lucro Presumido, a receita bruta compreende:

o produto da venda de bens nas operações de conta própria

o preço dos serviços prestados e

o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei nº 8.541/1992, art. 14, § 3º).

 • Nota: O resultado auferido nas operações de conta alheia são aquelas decorrentes de 
comissões obtidas sobre representação de bens ou serviços de terceiros.

RECEITA BRUTA NA REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES USADOS
A partir de 30.10.1998, as pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em 
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, nas vendas de veículos, 
adquiridos para revenda ou recebidos como parte do preço de venda de veículos novos ou 
usados, será computada como receita a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado 
houver sido alienado (constante na nota fiscal de venda), e o seu custo de aquisição (constante 
da nota fiscal de entrada) – Lei nº 9.716/1998, art. 5 e IN SRF 152/1998.

Assim, somente a diferença entre o preço de venda e o custo da aquisição do veículo automotor 
usado é que fará parte da receita bruta.
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RECEITA BRUTA NAS ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
Considera-se receita bruta nas atividades imobiliárias o montante efetivamente recebido em 
cada período de apuração, relativo ás unidades imobiliárias vendidas.

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Na receita bruta não se incluem (Lei nº 8.541/1992, art. 14, § 4°).

1. As vendas canceladas;

2. Os descontos incondicionais concedidos (constantes na nota fiscal de venda dos bens ou da 
fatura de serviços e não dependentes de evento posterior á emissão desses documentos);

3. Os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante 
dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário. Estes 
impostos são: o IPI incidente sobre as vendas e ao ICMS devido por substituição tributária.

RECEITA BRUTA – REGIME DE COMPETÊNCIA OU REGIME DE CAIXA
A receita bruta era considerada pelo regime de competência, ou seja, quando a receita era 
auferida, independentemente da data de seu pagamento.

Porém, a partir da publicação da Instrução Normativa SRF 104/1998 (DOU 26.08.1998), passou-
se a admitir o regime de caixa para a tributação da receita bruta. Ou seja, é admissível a 
tributação da receita bruta somente por ocasião do recebimento da mesma.

A tributação somente por ocasião do recebimento da receita está sujeita ás seguintes condições:

1. Emissão da nota fiscal por ocasião da entrega do bem ou da conclusão do serviço;

2. Caso seja mantida escrituração somente do Livro Caixa, neste deverá ser indicada, em 
registro individual, a nota fiscal a que corresponder a cada recebimento;

3. Caso seja mantida escrituração contábil, os recebimentos das receitas deverão ser 
controlados em conta específica, na qual, em cada lançamento, deverá ser indicada a nota 
fiscal a que corresponder o recebimento;

OUTRAS RECEITAS QUE DEVEM SER ADICIONADAS A BASE DE CÁLCULO 
DO LUCRO PRESUMIDO

1. GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS

Os ganhos de capital, os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa (CDB, FIF, etc.) e 
ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda variável (ações, mercados futuros, etc.), as 
demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pela receita 
bruta, integrarão a base de cálculo para efeito de incidência do imposto e do adicional (Lei nº 
9.430/1996, art. 25, inciso II).
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Com relação aos rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras, por força do disposto 
na IN SRF 25/2001, art. 33, § 9º, II, estas são tributadas pelo regime de caixa.

Não são tributáveis:

a) as recuperações de créditos que não representem ingressos de novas receitas, e cujas 
perdas não tenham sido deduzidas na apuração do lucro real em anos anteriores;

b) a reversão de saldo de provisões anteriormente constituídas;

c) os lucros e dividendos decorrentes de participações societárias, caso refiram-se a períodos 
em que os mesmos sejam isentos de imposto de renda (a partir de 1996).

O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em ouro não 
tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da 
alienação e o respectivo valor contábil.

2. PARCELA DE REAVALIAÇÃO DE BENS OU DIREITOS

Na apuração de ganho de capital, os valores acrescidos em virtude de reavaliação somente 
poderão ser computados como parte integrante dos custos de aquisição dos bens e direitos se 
a empresa comprovar que os valores acrescidos foram computados na determinação da base 
de cálculo do imposto (Lei 9.430/1996, art. 52). Os valores reavaliados são aqueles que, por 
força de Laudo de Reavaliação, foram acrescidos ao valor contábil dos bens ou direitos.

3. VALORES DIFERIDOS NO LALUR

A pessoa jurídica que, até o ano-calendário anterior, houver sido tributada com base no lucro 
real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto, correspondente ao primeiro período de 
apuração no qual houver optado pela tributação com base no lucro presumido, os saldos dos 
valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro 
Real – LALUR, corrigidos monetariamente até 31.12.1995 (Lei nº 9.430/1996, art. 54).

Ressalta-se, ainda, que a depreciação acelerada incentivada não deve ser adicionada de 
imediato na apuração do lucro presumido, mas sim à medida em que a depreciação normal for 
adicionada ao lucro líquido, conforme dispõe a solução de consulta nº 71, da 10ª Região Fiscal, 
de 09.05.2001:

SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 71 (10ª Região Fiscal), DE 9 DE MAIO DE 2001

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ

Ementa: LUCRO PRESUMIDO – BASE DE CÁLCULO – DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA

Dos valores controlados na parte B do LALUR, a serem adicionados à base de cálculo do imposto 
de renda, correspondente ao primeiro período de opção pelo regime de lucro presumido, 
excluem-se os de depreciação acelerada incentivada. O saldo dos valores correspondentes à 
depreciação acelerada incentivada deve ser atualizado até dezembro de 1995 e permanecerá 
registrado no LALUR. Havendo mudança na forma de tributação, do lucro presumido para 
o lucro real, em anos-calendários subsequentes, os valores que compõe o saldo deverão ser 
baixados na medida em que os valores da depreciação normal forem adicionados ao lucro 
líquido, para fins de determinação do lucro real, e sua consequente tributação.
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Dispositivos legais: Lei nº 8.383, de 1991, art. 46; Lei nº 8.643, de 1993, art. 2º; Lei nº 9.430, de 
1996, art. 54; Decreto nº 3.000, de 1999, art. 313; Parecer Normativo CST nº 19, de 1982.

(DT 10ª RF – Vera Lúcia Ribeiro Conde – Chefe da divisão – DOU 25.06.2001 – p. 47)

4. RESULTADO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

Serão somadas, ainda, as seguintes receitas, relativamente ao 4º trimestre de apuração de cada 
ano, conforme a IN SRF 93/1997, art. 36, VII a IX e parágrafo 10:

a) O resultado da aplicação dos percentuais de incidência sobre as receitas auferidas nas 
exportações às pessoas vinculadas ou aos países com tributação favorecida que exceder ao 
valor já apropriado na escrituração da empresa.

Nota: esta regra refere-se aos "preços de transferência". Exemplo: exportação de produtos 
para país considerado paraíso fiscal, cujo cálculo do preço de transferência resultou em 
R$ 100.000,00. Será acrescido á base de cálculo R$ 100.000,00 x 8% (percentual do Lucro 
Presumido para venda de produtos) = R$ 8.000,00. 

b) A parcela dos juros pagos ou creditados ás pessoas vinculadas ou domiciliadas em países 
com tributação favorecida, que exceder ao limite calculado com base na taxa Libor, para 
depósitos em dólares dos Estados Unidos da América, pelo prazo de seis meses, acrescido 
de três por cento anuais a título de spread, proporcionalizados em função do período a 
que se referirem os juros, quando pagos ou creditados a pessoa vinculada no exterior e o 
contrato não for registrado no Banco Central do Brasil.

c) A diferença de receita, correspondente ao valor calculado com base na taxa a que se 
refere o inciso anterior e o valor contratado, quando este for inferior, caso o contrato, não 
registrado no Banco Central do Brasil, seja realizado com mutuária definida como pessoa 
vinculada domiciliada no exterior.

Nota: os valores mencionados em A, B e C serão apurados com base nas exportações realizadas 
e nos encargos ou nas receitas financeiras incorridos durante o ano-calendário.

5. VARIAÇÕES CAMBIAIS
A partir de 01.01.2000, as receitas decorrentes das variações monetárias dos direitos de 
créditos e das obrigações, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeitos da 
base de cálculo, entre uma das seguintes opções:

1. No momento da liquidação da operação correspondente ("regime de caixa"); ou

2. Pelo regime de competência.

Aplica-se a opção escolhida para todo o ano-calendário.

DEDUÇÕES DO IMPOSTO
Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no período de 
apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integram a base de cálculo, 
bem como o imposto de renda pago indevidamente em períodos anteriores (art. 10 da Lei nº 
9.532/1997).
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Lucro Presumido
PESSOAS JURÍDICAS  

AUTORIZADAS A OPTAR

Art. 516. A pessoa jurídica cuja receita bruta 
total, no ano-calendário anterior, tenha sido 
igual ou inferior a vinte e quatro milhões de 
reais, ou a dois milhões de reais multiplicado 
pelo número de meses de atividade no ano-
calendário anterior, quando inferior a doze 
meses, poderá optar pelo regime de tributação 
com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, de 
1998, art. 13). 

A partir de 01.01.2003, a pessoa 
jurídica cuja receita total, no ano-
calendário anterior seja inferior 
ao limite de R$ 48.000.000,00 
(quarenta e oito milhões de reais), 
ou proporcional ao número de 
meses do período multiplicado por 
R$ 4.000.000,00, quando inferior a 
12 (doze) meses, poderá optar pelo 
regime de tributação com base no 
lucro presumido – Lei 10637/2002 .

§ 1º A opção pela tributação com base no 
lucro presumido será definitiva em relação 
a todo o ano-calendário.

Nota: por força do disposto no 
parágrafo único do art. 22 da Lei 
10684/2003 , a pessoa jurídica 
submetida ao lucro presumido 
poderá, excepcionalmente, em 
relação ao quarto trimestre-
calendário de 2003, optar pelo 
lucro real, sendo definitiva a 
tributação pelo lucro presumido 
relativa aos três primeiros 
trimestres.

§ 2º Relativamente aos limites estabelecidos 
neste artigo, a receita bruta auferida no 
ano anterior será considerada segundo o 
regime de competência ou caixa, observado 
o critério adotado pela pessoa jurídica, caso 
tenha, naquele ano, optado pela tributação 
com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, 
de 1998, art. 13, § 2º). 

§ 3º A pessoa jurídica que não esteja 
obrigada à tributação pelo lucro real (art. 
246), poderá optar pela tributação com 
base no lucro presumido. 

§ 4º A opção de que trata este artigo 
será manifestada com o pagamento da 
primeira ou única quota do imposto devido 
correspondente ao primeiro período de 
apuração de cada ano-calendário (Lei nº 
9.430, de 1996, art. 26, § 1º). 

§ 5º O imposto com base no lucro presumido 
será determinado por períodos de apuração 
trimestrais, encerrados nos dias 31 de 
março, 30 de junho, 30 de setembro e 
31 de dezembro de cada ano-calendário, 
observado o disposto neste Subtítulo (Lei nº 
9.430, de 1996, arts. 1º e 25). 

INÍCIO DE ATIVIDADE

Art. 517. A pessoa jurídica que houver iniciado 
atividade a partir do segundo trimestre 
manifestará a opção com o pagamento da 
primeira ou única quota do imposto devido 
relativa ao período de apuração correspondente 
ao início de atividade (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
26, § 2º). 

BASE DE CÁLCULO

Art. 518. A base de cálculo do imposto e do 
adicional (541 e 542), em cada trimestre, 
será determinada mediante a aplicação do 
percentual de oito por cento sobre a receita 
bruta auferida no período de apuração, 
observado o que dispõe o § 7º do art. 240 e 
demais disposições deste Subtítulo (Lei nº 
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9.249, de 1995, art. 15, e Lei nº 9.430, de 1996, 
arts. 1º e 25, e inciso I). 

Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo 
anterior, considera-se receita bruta a definida 
no art. 224 e seu parágrafo único. 

§ 1º Nas seguintes atividades, o percentual 
de que trata este artigo será de (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 15, § 1º). 

I – um inteiro e seis décimos por cento, para 
atividade de revenda, para consumo, de 
combustível derivado de petróleo, álcool 
etílico carburante e gás natural; 

II – dezesseis por cento para a atividade 
de prestação de serviço de transporte, 
exceto o de carga, para o qual se aplicará o 
percentual previsto no caput; 

III – trinta e dois por cento, para as atividade 
de: 

a) prestação de serviços em geral, exceto a 
de serviços hospitalares; 

b) intermediação de negócios; 

c) administração, locação ou cessão de 
bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer 
natureza. 

§ 2º No caso de serviços hospitalares aplica-
se o percentual previsto no caput. 

§ 3º No caso de atividades diversificadas, 
será aplicado o percentual correspondente 
a cada atividade (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
15, § 2º). 

§ 4º A base de cálculo trimestral das pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços em geral 
cuja receita bruta anual seja de até cento e 
vinte mil reais, será determinada mediante 
a aplicação do percentual de dezesseis por 
cento sobre a receita bruta auferida no 
período de apuração (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 40, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º). 

As sociedades prestadoras de 
serviços relativos ao exercício 
de profissões legalmente 
regulamentada, como por exemplo 
as escolas, inclusive as creches, 
mesmo com receita bruta anual 
de até R$ 120.000,00, não podem 
aplicar o percentual de 16% 
sobre a receita bruta para fins de 
determinação do Lucro presumido, 
devendo, portanto, aplicar o 
percentual de 32%, conforme Ato 
Declaratório Normativo COSIT 
22/2000 . 

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não 
se aplica às pessoas jurídicas que prestam 
serviços hospitalares e de transporte, bem 
como às sociedades prestadoras de serviços 
de profissões legalmente regulamentadas 
(Lei nº 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo 
único).

As sociedades prestadoras de 
serviços relativos ao exercício 
de profissões legalmente 
regulamentada, como por exemplo 
as escolas, inclusive as creches, 
mesmo com receita bruta anual 
de até R$ 120.000,00, não podem 
aplicar o percentual de 16% 
sobre a receita bruta para fins de 
determinação do Lucro presumido, 
devendo, portanto, aplicar o 
percentual de 32%, conforme Ato 
Declaratório Normativo COSIT 
22/2000 . 

§ 6º A pessoa jurídica que houver utilizado 
o percentual de que trata o § 5º, para 
apuração da base de cálculo do imposto 
trimestral, cuja receita bruta acumulada 
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até determinado mês do ano-calendário 
exceder o limite de cento e vinte mil reais, 
ficará sujeita ao pagamento da diferença do 
imposto postergado, apurado em relação a 
cada trimestre transcorrido. 

§ 7º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, a diferença deverá ser paga até 
o último dia útil do mês subsequente ao 
trimestre em que ocorreu o excesso. 

Valores Diferidos no LALUR 

Art. 520. A pessoa jurídica que, até o ano-
calendário anterior, houver sido tributada com 
base no lucro real, deverá adicionar à base de 
cálculo do imposto, correspondente ao primeiro 
período de apuração no qual houver optado 
pela tributação com base no lucro presumido, 
os saldos dos valores cuja tributação havia 
diferido, controlados na parte "B" do LALUR (Lei 
nº 9.430, de 1996, art. 54). 

CAPÍTULO II
GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS 

RECEITAS

Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos 
e ganhos líquidos auferidos em aplicações 
financeiras, as demais receitas e os resultados 
positivos decorrentes de receitas não 
abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à 
base de cálculo de que trata este Subtítulo, para 
efeito de incidência do imposto e do adicional, 
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 
3º do art. 243, quando for o caso. 

§ 1º O ganho de capital nas alienações de 
bens do ativo permanente e de aplicações 
em ouro não tributadas como renda 
variável corresponderá à diferença positiva 
verificada entre o valor da alienação e o 
respectivo valor contábil. 

§ 2º Os juros e as multas por rescisão 
contratual de que tratam, respectivamente, 
os arts. 347 e 681 serão adicionados à base 
de cálculo. 

§ 3º Os valores recuperados, corresponden-
tes a custos e despesas, inclusive com per-
das no recebimento de créditos, deverão 
ser adicionados ao lucro presumido para 
determinação do imposto, salvo se o contri-
buinte comprovar não os ter deduzido em 
período anterior no qual tenha se subme-
tido ao regime de tributação com base no 
lucro real ou que se refiram a período no 
qual tenha se submetido ao regime de tri-
butação com base no lucro presumido ou 
arbitrado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 53). 

§ 4º Na apuração de ganho de capital, os 
valores acrescidos em virtude de reavaliação 
somente poderão ser computados como 
parte integrante dos custos de aquisição dos 
bens e direitos se a empresa comprovar que 
os valores acrescidos foram computados 
na determinação da base de cálculo do 
imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 52). 

A partir de 01.01.2000, as receitas 
decorrentes das variações monetá-
rias dos direitos de créditos e das 
obrigações, em função da taxa de 
câmbio, serão consideradas, para 
efeitos da base de cálculo, entre 
uma das seguintes opções: 

 • No momento da liquidação da 
operação correspondente ("re-
gime de caixa"); ou pelo regime 
de competência, aplicando-se 
a opção escolhida para todo o 
ano-calendário. 

Art. 522. Para os fins de apuração do ganho 
de capital, as pessoas jurídicas de que trata 
este Subtítulo observarão os seguintes 
procedimentos (Lei nº 9.249, de 1995, art. 17): 

I – tratando-se de bens e direitos cuja 
aquisição tenha ocorrido até o final de 1995, 
o custo de aquisição poderá ser atualizado 
monetariamente até 31 de dezembro 
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desse ano, não se lhe aplicando qualquer 
atualização monetária a partir dessa data; 

II – tratando-se de bens e direitos adquiridos 
após 31 de dezembro de 1995, ao custo 
de aquisição dos bens e direitos não será 
atribuída qualquer atualização monetária. 

Parágrafo único. Nos caso de incorporação, 
fusão ou cisão, as pessoas jurídicas de que 
trata este Subtítulo observarão o disposto 
nos arts. 235 e 386. 

CUSTO DO BEM NA ALIENAÇÃO DE 
IMÓVEL RURAL

Art. 523. A partir de 1º de janeiro de 1997, para 
fins de apuração de ganho de capital, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel 
rural o Valor da Terra Nua – VTN constante do 
Documento de Informação e Apuração do ITR – 
DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei nº 
9.393, de 1996, nos anos da ocorrência de sua 
aquisição e de sua alienação, respectivamente 
(Lei nº 9.393, de 1996, art. 19). 

Parágrafo único. Na apuração de ganho 
de capital correspondente a imóvel rural 
adquirido anteriormente a 1º de janeiro de 
1997, será considerado custo de aquisição 
o valor constante da escritura pública, 
observado o disposto no parágrafo único do 
art. 136 e nos incisos I e II do art. 522 (Lei nº 
9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único). 

Custo de Aquisição no Caso de 
Recebimento de Quotas ou Ações 

Art. 524. No caso de quotas ou ações distribuídas 
em decorrência de aumento de capital por 
incorporação de lucros apurados a partir do mês 
de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas 
com esses lucros, o custo de aquisição será 
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, 
que corresponder ao sócio ou acionista (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 10, parágrafo único). 

Programa Nacional de Desestatização 

Art. 525. O custo de aquisição de ações ou 
quotas leiloadas no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização corresponderá ao 

custo de aquisição dos direitos contra a União, 
observado o disposto no art. 431 (Lei nº 8.383, 
de 1991, art. 65, §§ 1º e 2º, e Lei nº 9.249, de 
1995, art. 17). 

DEDUÇÕES DO IMPOSTO

Art. 526. Para efeito de pagamento, a pessoa 
jurídica poderá deduzir do imposto devido no 
período de apuração, o imposto pago ou retido 
na fonte sobre as receitas que integraram a base 
de cálculo, vedada qualquer dedução a título de 
incentivo fiscal. 

Parágrafo único. No caso em que o imposto 
retido na fonte ou pago seja superior ao 
devido, a diferença poderá ser compensada 
com o imposto a pagar relativo aos períodos 
de apuração subsequentes. 

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção 
pelo regime de tributação com base no lucro 
presumido deverá manter: 

I – escrituração contábil nos termos da 
legislação comercial; 

II – Livro Registro de Inventário, no qual 
deverão constar registrados os estoques 
existentes no término do ano-calendário; 

III – em boa guarda e ordem, enquanto 
não decorrido o prazo decadencial e não 
prescritas eventuais ações que lhes sejam 
pertinentes, todos os livros de escrituração 
obrigatórios por legislação fiscal específica, 
bem como os documentos e demais papéis 
que serviram de base para escrituração 
comercial e fiscal. 

Parágrafo único. O disposto no inciso I deste 
artigo não se aplica à pessoa jurídica que, 
no decorrer do ano-calendário, mantiver 
Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado 
toda a movimentação financeira, inclusive 
bancária (Lei nº 8.981, de 1995, art. 45, 
parágrafo único). 
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Nota: a falta de escrituração dos livros referidos sujeitará a pessoa jurídica ao arbitramento do 
lucro ( art. 529 e seguintes). 

OMISSÃO DE RECEITA

Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para determinação 
da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no período de apuração 
correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 24). 

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base 
no lucro presumido, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita 
omitida, esta será adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado (Lei nº 9.249, 
de 1995, art. 24, § 1º). 

42. LUCRO ARBITRADO (art. 516 a 540 RIR) 

LUCRO ARBITRADO

O arbitramento de lucro é uma forma de apuração da base de cálculo do imposto de renda 
utilizada pela autoridade tributária ou pelo contribuinte. 

É aplicável pela autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as obrigações 
acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido, conforme o caso. Por exemplo: 
quando o contribuinte optante pelo lucro real não tem o livro diário ou razão, quando deixa de 
escriturar o livro inventário, etc.

Quando conhecida a receita bruta, e, desde que ocorrida qualquer das hipóteses de 
arbitramento previstas na legislação fiscal, o contribuinte poderá efetuar o pagamento do 
imposto de renda correspondente com base nas regras do lucro arbitrado.

PERÍODO DE APURAÇÃO

A partir de 01.01.1997, a tributação com base no lucro arbitrado ocorrerá trimestralmente, 
em períodos de apuração encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de 
dezembro de cada ano-calendário (RIR/1999, art. 220 e 530).

APLICAÇÃO DO ARBITRAMENTO DE LUCRO

A partir de 01.01.1995, ocorrida qualquer das hipóteses que ensejam o arbitramento de lucro, 
previstas na legislação fiscal, poderá o arbitramento:

I – ser aplicado pela autoridade fiscal, em qualquer dos casos previstos na legislação do imposto 
de renda (RIR/99, art. 530).

II – ser adotado pelo próprio contribuinte, quando conhecida a sua receita bruta (RIR/99, art. 
531);
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Nos anos-calendário de 1992 a 1994, o arbitramento do lucro recebeu o seguinte tratamento:

a) ano de 1992 – revogada a possibilidade do auto-arbitramento; a iniciativa do arbitramento 
passou a ser exclusivamente da autoridade fiscal (Lei nº 8.383/1991, art. 41);

b) anos de 1993 e 1994 – permaneceu como regra geral a exclusividade da iniciativa da 
autoridade fiscal, sendo dada, por exceção, a possibilidade de o contribuinte poder 
arbitrar seu lucro nos casos fortuitos ou de força maior, como definido na Lei Civil (Lei nº 
8.383/1991, art. 41 c/c Lei nº 8.541/1992, art. 21).

FORMA DE OPÇÃO PELO CONTRIBUINTE
A tributação com base no lucro arbitrado será manifestada mediante o pagamento da primeira 
quota ou da quota única do imposto devido, correspondente ao período de apuração trimestral 
em que o contribuinte, pelas razões determinantes na legislação, se encontrar em condições de 
proceder o arbitramento do seu lucro.

HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO
O imposto de renda devido trimestralmente será determinado com base nos critérios do lucro 
arbitrado quando (RIR/99 art. 530):

I – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou 
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou

b) determinar o lucro real;

II – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da 
escrituração comercial e fiscal, ou deixar de apresentar o Livro Caixa, no qual deverá estar 
escriturada toda a movimentação financeira, inclusive bancária, quando optar pelo lucro 
presumido e não mantiver escrituração contábil regular;

III – o contribuinte optar indevidamente pelo lucro presumido;

IV – o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e apurar 
o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente, residente ou domiciliado no 
exterior;

V – o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, 
Livro Razão ou fichas utilizadas para resumir, totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos 
efetuados no Diário;

VI – o contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar 
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, nos casos em que o 
mesmo se encontre obrigado ao lucro real.

As pessoas jurídicas, cujas filiais, sucursais ou controladas no exterior não dispuserem de 
sistema contábil que permita a apuração de seus resultados, terão os lucros decorrentes de suas 
atividades no exterior determinados, por arbitramento, segundo as disposições da legislação 
brasileira (IN SRF 213/2002, art. 5º).
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CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
O lucro arbitrado será apurado mediante a aplicação de percentuais:

I – sobre a receita bruta quando conhecida, segundo a natureza da atividade econômica 
explorada (RIR/1999, art. 532);

II – quando desconhecida a receita bruta, o lucro arbitrado também será apurado mediante 
a aplicação de coeficientes sobre valores (bases) expressamente fixados pela legislação fiscal 
(RIR/1999, art. 535).

CÁLCULO DO ARBITRAMENTO QUANDO CONHECIDA A RECEITA BRUTA
A base de cálculo do lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes 
parcelas (RIR/99, art. 532 e 536):

1. o valor resultante da aplicação de percentuais variáveis, conforme o tipo de atividade 
operacional exercida pela pessoa jurídica, sobre a receita bruta auferida nos respectivos 
trimestres;

2. ao resultado obtido na forma do item 1 deverão ser acrescidos os ganhos de capital, os 
rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras (renda fixa e variável), 
as variações monetárias ativas, as demais receitas e todos os resultados positivos obtidos 
pela pessoa jurídica, inclusive os juros recebidos como remuneração do capital próprio, os 
descontos financeiros obtidos, os juros ativos não decorrentes de aplicações e os demais 
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas no item anterior. Também 
deverão ser incluídos os valores recuperados correspondentes a custos e despesas 
inclusive com perdas no recebimento de créditos, salvo se o contribuinte comprovar não 
ter deduzido tais valores em período anterior no qual tenha se submetido à tributação 
com base no lucro real, ou que se refiram a período a que tenha se submetido ao lucro 
presumido ou arbitrado (RIR/1999, art. 536).

GANHOS NO EXTERIOR
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro 
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto (RIR/99, art. 536, § 5º).

APRESENTAÇÃO DA DIPJ
A pessoa jurídica tributada com base no lucro arbitrado deverá apresentar, anualmente, a DIPJ.

Na hipótese de adoção do lucro arbitrado apenas em alguns dos períodos de apuração, e 
nos demais o regime de tributação pelo lucro real ou presumido, deverá informar na DIPJ, 
juntamente com as demais informações exigidas pelo regime escolhido, em quadro ou ficha 
específica utilizada para aquela forma de tributação, o(s) período(s) de apuração arbitrado(s).

LUCROS NO EXTERIOR
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro 
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
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DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
Poderá ser distribuído a título de lucros, sem incidência do imposto de renda (quer na fonte 
quer na pessoa física), ao titular, sócio ou acionista da pessoa jurídica, o valor correspondente 
ao lucro arbitrado, diminuído de todos os impostos e contribuições (inclusive adicional do IR, 
CSLL, Cofins, PIS – ADN Cosit 04/1996) a que estiver sujeita a pessoa jurídica. Igualmente, a 
pessoa jurídica poderá distribuir valor maior que o lucro arbitrado, também sem incidência do 
imposto de renda, desde que ela demonstre, via escrituração contábil feita de acordo com as 
leis comerciais, que o lucro contábil efetivo é maior que o lucro arbitrado.

Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros superior àquele apurado 
contabilmente, deverá ser imputado à conta de lucros acumulados ou às de reservas de 
lucros de exercícios anteriores e estará sujeito à tributação do imposto de renda com base 
na legislação específica vigente nos respectivos períodos anteriores, com acréscimos legais. 
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montantes suficientes, bem assim 
quando se tratar de lucro que não tenha sido apurado em balanço, a parcela excedente será 
submetida à tributação, no caso de pessoa física, com base na tabela progressiva aplicável aos 
rendimentos do trabalho assalariado (IN SRF 93/1997, art. 48).

A isenção somente abrange os lucros distribuídos, não alcançando valores pagos a outros 
títulos, como por exemplo: pro labore, aluguéis e serviços prestados, os quais se submeterão 
à tributação conforme a legislação que rege a matéria. No caso desses rendimentos serem 
percebidos por pessoas físicas serão submetidos à tributação com base na tabela progressiva; 
no caso de beneficiários pessoas jurídicas serão considerados como receita operacional, sendo 
passíveis ou não de tributação na fonte, conforme a hipótese.

LUCRO ARBITRADO

HIPÓTESES DE ARBITRAMENTO

Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá as disposições previstas neste 
Subtítulo. 

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado 
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei nº 8.981, de 1995, art. 47, e Lei nº 9.430, de 
1996, art. 1º): 

I – o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na 
forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas 
pela legislação fiscal; 

II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou 
contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para: 

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou 

b) determinar o lucro real; 

III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da 
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527; 
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IV – o contribuinte optar indevidamente 
pela tributação com base no lucro 
presumido; 

V – o comissário ou representante da 
pessoa jurídica estrangeira deixar de 
escriturar e apurar o lucro da sua atividade 
separadamente do lucro do comitente 
residente ou domiciliado no exterior (art. 
398); 

VI – o contribuinte não mantiver, em boa 
ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas 
utilizados para resumir e totalizar, por conta 
ou subconta, os lançamentos efetuados no 
Diário. 

BASE DE CÁLCULO

ARBITRAMENTO PELO CONTRIBUINTE

Art. 531. Quando conhecida a receita bruta (art. 
279 e parágrafo único) e desde que ocorridas 
as hipóteses do artigo anterior, o contribuinte 
poderá efetuar o pagamento do imposto 
correspondente com base no lucro arbitrado, 
observadas as seguintes regras: 

I – a apuração com base no lucro arbitrado 
abrangerá todo o ano-calendário, 
assegurada, ainda, a tributação com base 
no lucro real relativa aos trimestres não 
submetidos ao arbitramento, se a pessoa 
jurídica dispuser de escrituração exigida 
pela legislação comercial e fiscal que 
demonstre o lucro real dos períodos não 
abrangidos por aquela modalidade de 
tributação; 

II – o imposto apurado na forma do 
inciso anterior, terá por vencimento o 
último dia útil do mês subsequente ao do 
encerramento de cada período de apuração. 

Base de Cálculo quando conhecida a 
Receita Bruta 

Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, 
observado o disposto no art. 394, § 11, quando 
conhecida a receita bruta, será determinado 
mediante a aplicação dos percentuais fixados 

no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de 
vinte por cento. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 533. Nas atividades desenvolvidas por 
bancos comerciais, bancos de investimentos, 
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
sociedades de crédito, financiamento e 
investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras de títulos, valores 
mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e 
valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de 
seguros privados e de capitalização e entidades 
de previdência privada aberta, o percentual 
para determinação do lucro arbitrado será de 
quarenta e cinco por cento (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 16, parágrafo único, e Lei nº 9.430, de 
1996, art. 27, inciso I). 

EMPRESAS IMOBILIÁRIAS

Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem 
à venda de imóveis construídos ou adquiridos 
para revenda, ao loteamento de terrenos e à 
incorporação de prédios em condomínio terão 
seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita 
bruta trimestral o custo do imóvel devidamente 
comprovado (Lei nº 8.981, de 1995, art. 49, e 
Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º). 

Parágrafo único. O lucro arbitrado será 
tributado na proporção da receita recebida 
ou cujo recebimento esteja previsto para 
o próprio trimestre (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 49, parágrafo único, e Lei nº 9.430, de 
1996, art. 1º). 

BASE DE CÁLCULO QUANDO NÃO 
CONHECIDA A RECEITA BRUTA

Art. 535. O lucro arbitrado, quando não 
conhecida a receita bruta, será determinado 
através de procedimento de ofício, mediante a 
utilização de uma das seguintes alternativas de 
cálculo (Lei nº 8.981, de 1995, art. 51): 

I – um inteiro e cinco décimos do lucro 
real referente ao último período em que a 
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pessoa jurídica manteve escrituração de 
acordo com as leis comerciais e fiscais; 

II – quatro centésimos da soma dos valores 
do ativo circulante, realizável a longo prazo 
e permanente, existentes no último balanço 
patrimonial conhecido; 

III – sete centésimos do valor do capital, 
inclusive a sua correção monetária 
contabilizada como reserva de capital, 
constante do último balanço patrimonial 
conhecido ou registrado nos atos de 
constituição ou alteração da sociedade; 

IV – cinco centésimos do valor do 
patrimônio líquido constante do último 
balanço patrimonial conhecido; 

V – quatro décimos do valor das compras de 
mercadorias efetuadas no mês; 

VI – quatro décimos da soma, em cada mês, 
dos valores da folha de pagamento dos 
empregados e das compras de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais 
de embalagem; 

VII – oito décimos da soma dos valores 
devidos no mês a empregados; 

VIII – nove décimos do valor mensal do 
aluguel devido. 

§ 1º As alternativas previstas nos incisos V, 
VI e VII, a critério da autoridade lançadora, 
poderão ter sua aplicação limitada, 
respectivamente, às atividades comerciais, 
industriais e de prestação de serviços e, no 
caso de empresas com atividade mista, ser 
adotados isoladamente em cada atividade 
(Lei nº 8.981, de 1995, art. 51, § 1º). 

§ 2º Para os efeitos da aplicação do 
disposto no inciso I, quando o lucro real for 
decorrente de período de apuração anual, o 
valor que servirá de base ao arbitramento 
será proporcional ao número de meses do 
período de apuração considerado (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 51, § 2º, e Lei nº 9.430, 
de 1996, art. 1º). 

§ 3º No caso dos incisos I a IV, deverá ser 
efetuada atualização monetária até 31 de 
dezembro de 1995 (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 51, § 3º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 
4º). 

§ 4º No caso deste artigo, os coeficientes 
de que tratam os incisos II, III e IV, deverão 
ser multiplicados pelo número de meses do 
período de apuração (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 27, § 1º). 

§ 5º Na hipótese de utilização das 
alternativas de cálculo previstas nos incisos 
V a VIII, o lucro arbitrado será o valor 
resultante da soma dos valores apurados 
para cada mês do período de apuração (Lei 
nº 9.430, de 1996, art. 27, § 2º). 

GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS

ACRÉSCIMOS À BASE DE CÁLCULO

Art. 536. Serão acrescidos à base de cálculo os 
ganhos de capital, os rendimentos e ganhos 
líquidos auferidos em aplicações financeiras, 
as demais receitas e os resultados positivos 
decorrentes de receitas não abrangidas pelo 
art. 531, auferidos no período de apuração, 
observado o disposto nos arts. 239, 240, 533 e 
534 (Lei nº 9.430, de 1996, art. 27, inciso II). 

§ 1º Os juros e as multas por rescisão 
contratual de que tratam, respectivamente, 
os arts. 347 e 681, serão adicionados à base 
de cálculo (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 51 e 
70, § 3º, inciso III). 

§ 2º Na apuração de ganho de capital, os 
valores acrescidos em virtude de reavaliação 
somente poderão ser computados como 
parte integrante dos custos de aquisição dos 
bens e direitos se a empresa comprovar que 
os valores acrescidos foram computados 
na determinação da base de cálculo do 
imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 52). 

§ 3º Os valores recuperados, correspon-
dentes a custos e despesas, inclusive com 
perdas no recebimento de créditos, deve-
rão ser adicionados ao lucro arbitrado para 
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determinação do imposto devido, salvo se o 
contribuinte comprovar não os ter deduzido 
em período anterior no qual tenha se sub-
metido ao regime de tributação com base 
no lucro real ou que se refiram a período ao 
qual tenha se submetido ao regime de tri-
butação com base no lucro presumido ou 
arbitrado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 53). 

§ 4º A pessoa jurídica que, até o ano-
calendário anterior, houver sido tributada 
com base no lucro real, deverá adicionar à 
base de cálculo do imposto, correspondente 
ao primeiro período de apuração no qual 
for tributada com base no lucro arbitrado, 
os saldos dos valores cuja tributação havia 
diferido, controlados na parte "B" do LALUR 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 54). 

§ 5º Na hipótese de arbitramento do lucro 
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, 
os lucros, rendimentos e ganhos de capital 
oriundos do exterior serão adicionados ao 
lucro arbitrado para determinação da base 
de cálculo do imposto (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 16, § 3º). 

§ 6º Para os fins de apuração do ganho de 
capital, as pessoas jurídicas de que trata 
este Subtítulo observarão os seguintes 
procedimentos (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
17): 

I – tratando-se de bens e direitos cuja aqui-
sição tenha ocorrido até o final de 1995, o 
custo de aquisição poderá ser atualizado 
monetariamente até 31 de dezembro desse 
ano, não se lhe aplicando qualquer atualiza-
ção monetária a partir dessa data; 

II – tratando-se de bens e direitos adquiridos 
após 31 de dezembro de 1995, ao custo 
de aquisição dos bens e direitos não será 
atribuída qualquer atualização monetária. 

§ 7º Nos casos de incorporação, fusão ou 
cisão, as pessoas jurídicas de que trata este 
Subtítulo observarão o disposto nos arts. 
235 e 386. 

§ 8º No caso de alienação de imóvel rural 
observar-se-á as disposições do art. 523. 

§ 9º No caso de quotas ou ações distribuídas 
em decorrência de aumento de capital por 
incorporação de lucros apurados a partir 
do mês de janeiro de 1996, ou de reservas 
constituídas com esses lucros, o custo de 
aquisição será igual à parcela do lucro ou 
reserva capitalizado, que corresponder ao 
sócio ou acionista (Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 10, parágrafo único). 

§ 10. O custo de aquisição de ações ou 
quotas leiloadas no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização, corresponderá 
ao custo de aquisição dos direitos contra a 
União, observado o disposto no art. 431 (Lei 
nº 8.383, de 1991, art. 65, §§ 1º e 2º, e Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 17). 

OMISSÃO DE RECEITAS

Art. 537. Verificada omissão de receita, o 
montante omitido será computado para 
determinação da base de cálculo do imposto 
devido e do adicional, se for o caso, no período 
de apuração correspondente, observado o 
disposto no art. 532 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
24). 

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica 
com atividades diversificadas, não sendo 
possível a identificação da atividade a 
que se refere a receita omitida, esta será 
adicionada àquela que corresponder o 
percentual mais elevado (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 24, § 1º). 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS

PENALIDADES

Art. 538. O arbitramento do lucro não exclui a 
aplicação das penalidades cabíveis. 

VENDAS DIRETAS DO EXTERIOR

Art. 539. No caso de serem efetuadas 
vendas, no País, por intermédio de agentes 
ou representantes de pessoas estabelecidas 
no exterior, quando faturadas diretamente 
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ao comprador, o rendimento tributável será 
arbitrado de acordo com o disposto no art. 532. 

Parágrafo único. Considera-se efetuada a 
venda no País, para os efeitos deste artigo, 
quando seja concluída, em conformidade 
com as disposições da legislação 
comercial, entre o comprador e o agente 
ou representante do vendedor, no Brasil, 
observadas as seguintes normas: 

I – somente caberá o arbitramento nos 
casos de vendas efetuadas no Brasil por 
intermédio de agente ou representante, 
residente ou domiciliado no País, que tenha 
poderes para obrigar contratualmente o 
vendedor para com o adquirente, no Brasil, 
ou por intermédio de filial, sucursal ou 
agência do vendedor no País; 

II – não caberá o arbitramento no caso de 
vendas em que a intervenção do agente 
ou representante tenha se limitado à 
intermediação de negócios, obtenção ou 
encaminhamento de pedidos ou propostas, 
ou outros atos necessários à mediação 

comercial, ainda que esses serviços sejam 
retribuídos com comissões ou outras formas 
de remuneração, desde que o agente ou 
representante não tenha poderes para 
obrigar contratualmente o vendedor; 

III – o fato exclusivo de o vendedor participar 
no capital do agente ou representante no 
País não implica atribuir a este poderes para 
obrigar contratualmente o vendedor; 

IV – o fato de o representante legal 
ou procurador do vendedor assinar 
eventualmente no Brasil contrato em 
nome do vendedor não é suficiente para 
determinar a aplicação do disposto neste 
artigo. 

DEDUÇÕES DO IMPOSTO

Art. 540. Poderá ser deduzido do imposto 
apurado na forma deste Subtítulo o imposto 
pago ou retido na fonte sobre as receitas que 
integraram a base de cálculo, vedada qualquer 
dedução a título de incentivo fiscal (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 10). 

43. LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL OBTIDOS NO EXTERIOR 
(art. 394 a 399 RIR) 

ATIVIDADES EXERCIDAS NO EXTERIOR

LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE 
CAPITAL

Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de 
capital auferidos no exterior serão computados 
na determinação do lucro real das pessoas 
jurídicas correspondente ao balanço levantado 
em 31 de dezembro de cada ano (Lei nº 9.249, 
de 1995, art. 25). 

§ 1º Os rendimentos e ganhos de capital 
auferidos no exterior serão computados 
na apuração do lucro líquido das pessoas 
jurídicas com observância do seguinte: 

I – os rendimentos e ganhos de capital serão 
convertidos em Reais de acordo com a taxa 

de câmbio, para venda, na data em que 
forem contabilizados no Brasil; 

II – caso a moeda em que for auferido o 
rendimento ou ganho de capital não tiver 
cotação no Brasil, será ela convertida em 
dólares norte-americanos e, em seguida, 
em Reais. 

§ 2º Os lucros auferidos no exterior, por 
intermédio de filiais, sucursais, controladas 
ou coligadas serão adicionados aos lucro 
líquido, para determinação do lucro real, 
quando disponibilizados para a pessoa 
jurídica domiciliada no Brasil. 

§ 3º Para efeito do disposto no parágrafo 
anterior, os lucros serão considerados 
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disponibilizados para a empresa no Brasil 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 1º): 

I – no caso de filial ou sucursal, na data do 
balanço no qual tiverem sido apurados; 

II – no caso de controlada ou coligada, na 
data do pagamento ou do crédito em conta 
representativa de obrigação da empresa no 
exterior. 

§ 4º Para efeito do disposto no inciso II do 
parágrafo anterior, considera-se (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 1º, § 2º): 

I – creditado o lucro, quando ocorrer a 
transferência do registro de seu valor 
para qualquer conta representativa de 
passivo exigível da controlada ou coligada 
domiciliada no exterior; 

II – pago o lucro, quando ocorrer: 

a) o crédito do valor em conta bancária, em 
favor da controladora ou coligada no Brasil; 

b) a entrega, a qualquer título, a represen-
tante da beneficiária; 

c) a remessa, em favor da beneficiária, para 
o Brasil ou para qualquer outra praça; 

d) o emprego do valor, em favor da 
beneficiária, em qualquer praça, inclusive 
no aumento de capital da controlada ou 
coligada, domiciliada no exterior. 

§ 5º Os lucros auferidos por filiais, sucursais 
ou controladas, no exterior, de pessoas 
jurídicas domiciliadas no Brasil serão 
computados na apuração do lucro real com 
observância do seguinte (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 25, § 2º): 

I – as filiais, sucursais e controladas deverão 
demonstrar a apuração dos lucros que 
auferirem em cada um de seus exercícios 
fiscais, segundo as normas da legislação 
brasileira; 

II – os lucros a que se refere o inciso I serão 
adicionados ao lucro líquido da matriz 
ou controladora, na proporção de sua 

participação acionária para apuração do 
lucro real; 

III – se a pessoa jurídica se extinguir no 
curso do exercício, deverá adicionar ao 
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, 
sucursais ou controladas, até a data do 
balanço de encerramento; 

IV – as demonstrações financeiras das filiais, 
sucursais e controladas que embasarem 
as demonstrações em Reais deverão ser 
mantidas no Brasil pelo prazo previsto no 
art. 173 da Lei nº 5.172, de 1966. 

§ 6º Os lucros auferidos no exterior por 
coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas 
no Brasil serão computados na apuração do 
lucro real com observância do seguinte (Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 25, § 3º): 

I – os lucros realizados pela coligada serão 
adicionados ao lucro líquido, na proporção 
da participação da pessoa jurídica no capital 
da coligada; 

II – os lucros a serem computados na 
apuração do lucro real são os apurados 
no balanço ou balanços levantados pela 
coligada no curso do período base de 
apuração da pessoa jurídica; 

III – se a pessoa jurídica se extinguir no 
curso do exercício, deverá adicionar ao seu 
lucro líquido, para apuração do lucro real, 
sua participação nos lucros da coligada 
apurados por esta em balanços levantados 
até a data do balanço de encerramento da 
pessoa jurídica; 

IV – a pessoa jurídica deverá conservar 
em seu poder cópia das demonstrações 
financeiras da coligada. 

§ 7º Os lucros a que se referem os §§ 
5º e 6º serão convertidos em Reais pela 
taxa de câmbio, para venda, do dia das 
demonstrações financeiras em que tenham 
sido apurados os lucros da filial, sucursal, 
controlada e coligada (Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 25, § 4º). 
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§ 8º Os prejuízos e perdas decorrentes das 
operações referidas neste artigo não serão 
compensados com lucros auferidos no 
Brasil (Lei nº 9.249, de 1995, art. 25, § 5º). 

§ 9º Os resultados da avaliação dos 
investimentos no exterior, pelo método da 
equivalência patrimonial, continuarão a ter 
o tratamento previsto na legislação vigente, 
sem prejuízo do disposto nos §§ 1º, 5º e 6º 
(Lei nº 9.249, de 1995, art. 25, § 6º). 

§ 10. Sem prejuízo do disposto nos §§ 5º 
e 6º deste artigo, os lucros auferidos, no 
exterior, serão (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
16): 

I – considerados de forma individualizada, 
por filial, sucursal, controlada ou coligada; 

II – arbitrados, no caso das filiais, sucursais 
e controladas, quando não for possível 
a determinação de seus resultados, com 
observância das mesmas normas aplicáveis 
às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e 
computados na determinação do lucro real. 

§ 11. Do imposto devido correspondente a 
lucros, rendimentos ou ganhos de capital 
oriundos do exterior não será admitida 
qualquer destinação ou dedução a título de 
incentivo fiscal (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
16, § 4º). 

§ 12. Na hipótese de arbitramento do lucro 
da pessoa jurídica domiciliada no Brasil os 
lucros, rendimentos e ganhos de capital 
oriundos do exterior serão adicionados ao 
lucro arbitrado para determinação da base 
do imposto (Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, 
§ 3º). 

§ 13. Os resultados decorrentes de 
aplicações financeiras de renda variável no 
exterior em um mesmo país, poderão ser 
consolidados para efeito de cômputo do 
ganho, na determinação do lucro real (Lei 
nº 9.430, de 1996, art. 16, § 1º). 

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO  
NO EXTERIOR

Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar 
o imposto de renda incidente, no exterior, 
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de 
capital e receitas decorrentes da prestação de 
serviços efetuada diretamente, computados 
no lucro real, até o limite do imposto de renda 
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, 
rendimentos, ganhos de capital e receitas de 
prestação de serviços (Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 26, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 15). 

§ 1º Para efeito de determinação do limite 
fixado no caput, o imposto incidente, 
no Brasil, correspondente aos lucros, 
rendimentos, ganhos de capital e receitas de 
prestação de serviços auferidos no exterior, 
será proporcional ao total do imposto e 
adicional devidos pela pessoa jurídica no 
Brasil (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 1º). 

§ 2º Para fins de compensação, o documento 
relativo ao imposto de renda incidente 
no exterior deverá ser reconhecido pelo 
respectivo órgão arrecadador e pelo 
Consulado da Embaixada Brasileira no país 
em que for devido o imposto (Lei nº 9.249, 
de 1995, art. 26, § 2º). 

§ 3º O imposto de renda a ser compensado 
será convertido em quantidade de Reais, de 
acordo com a taxa de câmbio, para venda, 
na data em que o imposto foi pago; caso a 
moeda em que o imposto foi pago não tiver 
cotação no Brasil, será ela convertida em 
dólares norte-americanos e, em seguida, 
em Reais (Lei nº 9.249, de 1995, art. 26, § 
3º). 

§ 4º Para efeito da compensação do 
imposto referido neste artigo, com relação 
aos lucros, a pessoa jurídica deverá 
apresentar as demonstrações financeiras 
correspondentes, exceto na hipótese do 
inciso II do § 10 do art. 394 (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 16, § 2º, inciso I). 

§ 5º Fica dispensada da obrigação de que 
trata o § 2º deste artigo a pessoa jurídica 
que comprovar que a legislação do país de 
origem do lucro, rendimento ou ganho de 
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capital prevê a incidência do imposto de 
renda que houver sido pago, por meio do 
documento de arrecadação apresentado 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 16, § 2º, inciso 
II). 

§ 6º Os créditos de imposto de renda 
pagos no exterior, relativos a lucros, 
rendimentos e ganhos de capital auferidos 
no exterior, somente serão compensados 
com o imposto devido no Brasil, se referidos 
lucros, rendimentos e ganhos de capital 
forem computados na base de cálculo do 
imposto, no Brasil, até o final do segundo 
ano-calendário subsequente ao de sua 
apuração (Lei nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 
4º). 

§ 7º Relativamente aos lucros apurados 
nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á 
vencido o prazo a que se refere o parágrafo 
anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei 
nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 5º). 

§ 8º O imposto de renda retido na fonte 
sobre rendimentos pagos ou creditados a 
filial, sucursal, controlada ou coligada de 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não 
compensado em virtude de a beneficiária 
ser domiciliada em país enquadrado 
nas disposições do art. 245, poderá ser 
compensado com o imposto devido sobre 
o lucro real da matriz, controladora ou 
coligada no Brasil quando os resultados da 
filial, sucursal, controlada ou coligada, que 
contenham os referidos rendimentos, forem 
computados na determinação do lucro 
real da pessoa jurídica no Brasil (Medida 
Provisória nº 1.807, de 28 de janeiro de 
1999, art. 9º). 

§ 9º Aplicam-se à compensação do imposto 
a que se refere o parágrafo anterior o 
disposto no caput deste artigo (Medida 
Provisória nº 1.807, de 1999, art. 9º, 
parágrafo único). 

OPERAÇÕES DE COBERTURA EM BOLSA 
NO EXTERIOR

Art. 396. Serão computados na determinação 
do lucro real os resultados líquidos, positivos ou 
negativos, obtidos em operações de cobertura 
(hedge) realizadas em mercados de liquidação 
futura, diretamente pela empresa brasileira, em 
bolsas no exterior (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
17). 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, 
também, às operações de cobertura de 
riscos realizadas em outros mercados de 
futuros, no exterior, além de bolsas, desde 
que admitidas pelo Conselho Monetário 
Nacional e que sejam observadas as normas 
e condições por ele estabelecidas (Lei nº 
8.383, de 1991, art. 63). 

§ 2º No caso de operações que não se 
caracterizem como de cobertura, para 
efeito de apuração do lucro real, os lucros 
obtidos serão computados e os prejuízos 
não serão dedutíveis. 

PESSOAS JURÍDICAS ESTRANGEIRAS

AUTORIZADAS A FUNCIONAR NO PAÍS

Art. 397. As pessoas jurídicas domiciliadas 
no exterior e autorizadas a funcionar no 
País somente poderão deduzir como custos 
ou despesas aqueles realizados por suas 
dependências no território nacional, bem como 
(Lei nº 4.506, de 1964, art. 64): 

I – as quotas de depreciação, amortização 
ou exaustão dos bens situados no País; 

II – as provisões relativas às operações de 
suas dependências no País. 

§ 1º Não serão dedutíveis, como custo 
ou despesa, quaisquer adicionais 
ou reajustamentos de preços após o 
faturamento original das mercadorias 
enviadas a suas dependências no País, por 
empresas com sede no exterior (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 64, parágrafo único). 
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§ 2º Excetuam-se do disposto neste 
artigo as despesas de que trata o art. 367, 
obedecidas as condições e limites fixados 
em ato do Ministro de Estado da Fazenda 
(Decreto-Lei nº 491, de 1969, art. 7º). 

COMITENTES DOMICILIADOS  
NO EXTERIOR

Art. 398. As normas deste Decreto sobre 
determinação e tributação dos lucros apurados 
no Brasil pelas filiais, sucursais, agências ou 
representações das sociedades estrangeiras 
autorizadas a funcionar no País alcançam, 
igualmente, os rendimentos auferidos por 
comitentes domiciliados no exterior, nas 
operações realizadas por seus mandatários ou 
comissários no Brasil (Lei nº 3.470, de 1958, art. 
76). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo 
aplica-se aos rendimentos auferidos por 
comitentes residentes ou domiciliados no 
exterior em virtude de remessa para o Brasil 
de mercadorias consignadas a comissários, 
mandatários, agentes ou representantes, 
para que estes as vendam no País por 
ordem e conta dos comitentes, obedecidas 
as seguintes regras: 

I – o intermediário no País que for o 
importador ou consignatário da mercadoria 
deverá escriturar e apurar o lucro da sua 
atividade separadamente do lucro do 
comitente residente ou domiciliado no 

exterior (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76, § 
1º); 

II – o lucro operacional do intermediário 
será a diferença entre a remuneração 
recebida pelos seus serviços e os gastos e 
despesas da operação que correrem por 
sua conta; 

III – o lucro operacional do comitente 
será a diferença entre o preço de venda 
no Brasil e o valor pelo qual a mercadoria 
tiver sido importada acrescido das despesas 
da operação que correrem por sua conta, 
inclusive a remuneração dos serviços 
referidos no inciso anterior; 

IV – na falta de apuração, nos termos dos 
incisos anteriores, os lucros do intermediário 
e do comitente serão arbitrados na forma 
do disposto neste Decreto; 

V – o intermediário no País cumprirá os 
deveres previstos para as filiais de empresas 
estrangeiras autorizadas a funcionar no País 
e será responsável pelo imposto devido 
sobre o lucro auferido pelo seu comitente. 

VENDA DIRETA ATRAVÉS DE MANDATÁRIO

Art. 399. No caso de serem efetuadas vendas, 
no País, por intermédio de agentes ou 
representantes de pessoas estabelecidas no 
exterior, o rendimento tributável será arbitrado 
de acordo com o disposto no art. 539 (Lei nº 
3.470, de 1958, art. 76, § 3º). 

44. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA

O termo "preço de transferência" tem sido utilizado para identificar os controles a que estão 
sujeitas as operações comerciais ou financeiras realizadas entre partes relacionadas, sediadas 
em diferentes jurisdições tributárias, ou quando uma das partes está sediada em paraíso fiscal. 
Em razão das circunstâncias peculiares existentes nas operações realizadas entre essas pessoas, 
o preço praticado nessas operações pode ser artificialmente estipulado e, consequentemente, 
divergir do preço de mercado negociado por empresas independentes, em condições análogas 
– preço com base no princípio arm’s length.

Por que o preço de transferência deve ser controlado pelas administrações tributárias?
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O controle fiscal dos preços de transferência se impõe em função da necessidade de se evitar 
a perda de receitas fiscais. Essa redução se verifica em face da alocação artificial de receitas e 
despesas nas operações com venda de bens, direitos ou serviços, entre pessoas situadas em 
diferentes jurisdições tributárias, quando existe vinculação entre elas, ou ainda que não sejam 
vinculadas, mas desde que uma delas esteja situada em paraíso fiscal – país ou dependência 
com tributação favorecida ou cuja legislação interna oponha sigilo à divulgação de informações 
referentes à constituição societária das pessoas jurídicas ou a sua titularidade.

Diversos países vêm instituindo esse controle como medida de salvaguarda de seus interesses 
fiscais, haja vista a constatação de manipulação dos preços por empresas interdependentes em 
transações internacionais, com o inequívoco objetivo de usufruir de regimes tributários mais 
favoráveis. Assim, ocorre a transferência de renda de um Estado para outros que oferecem 
alíquotas inferiores ou concedem isenções, por intermédio da manipulação dos preços 
praticados na exportação e na importação de bens, serviços e direitos.

Quem está obrigado pela legislação brasileira à observância das regras de preços de 
transferência?

Estão obrigados pela legislação brasileira à observância das regras de preços de transferência:

I – as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que praticarem operações 
com pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior, consideradas 
vinculadas, mesmo que por intermédio de interposta pessoa.

II – as pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil que realizem operações 
com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em 
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota inferior a 20% (vinte por cento), ou cuja 
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua 
titularidade.

O que é pessoa vinculada, nos termos da legislação de preços de transferência?

Será considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
23; e IN SRF nº 243, de 2002, art. 2º):

I – a matriz desta, quando domiciliada no exterior;

II – a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;

III – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja participação societária 
no seu capital social a caracterize como sua controladora ou coligada, na forma definida nos §§ 
1º e 2º, art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976;

IV – a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua controlada ou 
coligada, na forma definida nos §§ 1º e 2º, art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976;

V – a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa domiciliada no Brasil 
estiverem sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% (dez 
por cento) do capital social de cada uma pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica;

a) Para efeito do item V, considera-se que a empresa domiciliada no exterior estão sob 
controle:

 • Societário comum, quando uma mesma pessoa física ou jurídica, independentemente da 
localidade de sua residência ou domicílio, seja titular de direitos de sócio em cada uma 
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das referidas empresas, que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais daquelas e o poder de eleger a maioria dos seus administradores;

 • Administrativo comum, quando:

b.1)  cargo de presidente do conselho de administração ou de diretor-presidente de ambas 
tenha por titular a mesma pessoa;

b.2)  cargo de presidente do conselho de administração de uma e o de diretor-presidente de 
outra sejam exercidos pela mesma pessoa;

b.3)  uma mesma pessoa exercer cargo de direção, com poder de decisão, em ambas as 
empresas.

VI – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em conjunto com 
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação societária no capital social de uma 
terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na 
forma definida nos §§ 1º e 2º, art. 243 da Lei nº 6.404, 1976;

VII – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja sua associada, 
na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na legislação brasileira, em qualquer 
empreendimento;

Na hipótese do item VII, as empresas serão consideradas vinculadas somente durante o período 
de duração do consórcio ou condomínio no qual ocorrer a associação.

VIII – a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro grau, cônjuge 
ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou acionista controlador em 
participação direta ou indireta;

Para efeito do item VIII, considera-se companheiro de diretor, sócio ou acionista controlador da 
empresa domiciliada no Brasil, a pessoa que com ele conviva em caráter conjugal, conforme o 
disposto na Lei nº 9.278, de 1996.

IX – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de exclusividade, 
como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou 
direitos;

X – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à qual a 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente, distribuidora ou 
concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos.

Na hipóteses dos incisos IX e X:

a) a vinculação somente se aplica em relação às operações com os bens, serviços ou direitos 
para o quais se constatar a exclusividade;

b) será considerado distribuidor ou concessionário exclusivo, a pessoa física ou jurídica titular 
desse direito relativamente a uma parte ou a todo o território do país, inclusive do Brasil;

c) a exclusividade será constatada por meio de contrato escrito ou, na inexistência deste, 
pela prática de operações comerciais, relacionadas a um tipo de bem, serviço ou direito, 
efetuadas exclusivamente entre as duas empresas ou exclusivamente por intermédio de 
uma delas.
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ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO:

I – O que é País com tributação favorecida?

País com tributação favorecida, segundo o art. 24 da Lei nº 9.430, de 1996, com as alterações 
introduzidas pelos arts. 3º e 4º da Lei nº 10.451. de 2002, é o país ou a dependência:

a) que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota inferior a 20% (vinte por cento). 
Devendo ser considerada a legislação tributária do referido país, aplicável às pessoas físicas 
ou às pessoas jurídicas, conforme a natureza do ente com o qual houver sido praticada 
a operação, considerando-se separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem 
como as dependências do país de residência ou domicílio, e

b) cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas 
ou à sua titularidade.

II – O conceito de país com tributação favorecida, constante da legislação corresponde à 
situação do país ou deve ser aplicado ao contribuinte individualmente considerado ?

O conceito de país de tributação favorecida deve ser aplicado ao contribuinte individualmente 
considerado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 24, § 1º; e IN SRF nº 243, de 2002, art. 39, § 1º).

III – A legislação brasileira considera país com tributação favorecida aquele que não tributa 
a renda ou que a tributa à alíquota inferior a 20% (vinte por cento). Ao conceito se aplica a 
alíquota nominal ou a efetiva?

Trata-se de alíquota efetiva do imposto, determinada mediante a comparação da soma do 
imposto pago sobre o lucro, na pessoa jurídica e na sua distribuição, com o lucro apurado 
em conformidade com a legislação brasileira, antes dessas incidências, considerando-se 
separadamente a tributação do rendimento do trabalho e do capital (IN SRF nº 243, de 2002, 
art. 39, §§ 3º e 4º).

IV – Uma empresa trading que realiza diversos tipos de importações e exportações de 
produtos, inclusive negociando também com empresas concorrentes, poderia vir a ser 
caracterizada como interposta pessoa?

Sim. Considera-se, para fins de controle de preço de transferência, como interposta pessoa a 
que intermedeia operações entre pessoas vinculadas (IN SRF nº 243, de 2002, art. 2º, § 5º), 
portanto as operações que a pessoa jurídica domiciliada no Brasil efetuar com a intermediação 
de uma trading company, quer esta seja ou não domiciliada no País, estarão sujeitas ao controle 
de preço de transferência.

V – Uma empresa trading que realiza diversos tipos de importações e exportações de 
produtos, poderia estar obrigada a efetuar os controles de preço de transferência?

Observa-se que a trading company, como pessoa jurídica, que goze de exclusividade, como 
agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, serviços ou direitos é 
considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, na forma da IN SRF nº 243, de 
2002, art. 2º, inciso IX).

Da mesma forma, a trading company, como pessoa jurídica domiciliada no Brasil, que goze de 
exclusividade, como agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e venda de bens, 
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serviços ou direitos, é considerada vinculada à pessoa jurídica domiciliada no exterior, na forma 
da IN SRF nº 243, de 2002, art. 2º, inciso X).

VI – A que tributos ou contribuições se aplica a legislação de preços de transferência?

Ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro líquido. (Lei nº 9.430, de 1996, arts. 
18, 19, 22, 24 e 28; e IN SRF nº 243, de 2002)

45. INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS 
AVALIADOS PELO MÉTODO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (art. 384 a 391 RIR/99) 

INVESTIMENTO EM SOCIEDADES 
COLIGADAS OU CONTROLADAS AVALIADO 

PELO VALOR DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEVER DE AVALIAR PELO VALOR DE 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 384. Serão avaliados pelo valor de 
patrimônio líquido os investimentos relevantes 
da pessoa jurídica: 

I – em sociedades controladas; e 

II – em sociedades coligadas sobre cuja 
administração tenha influência, ou de que 
participe com vinte por cento ou mais do 
capital social. 

§ 1º São coligadas as sociedades quando 
uma participa, com dez por cento ou mais, 
do capital da outra, sem controlá-la (Lei nº 
6.404, de 1976, art. 243, § 1º). 

§ 2º Considera-se controlada a sociedade 
na qual a controladora, diretamente ou 
através de outras controladas, é titular de 
direitos de sócio que lhe assegurem, de 
modo permanente, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a 
maioria dos administradores (Lei nº 6.404, 
de 1976, art. 243, § 2º). 

§ 3º Considera-se relevante o investimento 
(Lei nº 6.404, de 1976, art. 247, parágrafo 
único): 

I – em cada sociedade coligada ou 
controlada, se o valor contábil é igual 
ou superior a dez por cento do valor do 
patrimônio líquido da pessoa jurídica 
investidora; 

II – no conjunto das sociedades coligadas 
e controladas, se o valor contábil é igual 
ou superior a quinze por cento do valor 
do patrimônio líquido da pessoa jurídica 
investidora. 

O método da equivalência 
patrimonial (EP) é uma forma 
de avaliação do investimento 
proporcional ao patrimônio 
líquido da participação da 
investidora na investida. Exemplo: 
uma investidora detém 60% do 
capital da investida B. No balanço 
de 31.12.2002, a investida B 
apresentou um patrimônio líquido 
de R$ 10.000.000,00. Portanto, 
a participação proporcional da 
investidora A na investida B é 
60% x R$ 10.000.000,00 = R$ 
6.000.000,00. Se o valor contábil 
do investimento na investidora A é 
R$ 5.000.000,00, o ajuste do valor 
da EP será de R$ 6.000.000,00 
menos R$ 5.000.000,00, assim 
contabilizado: 
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D – Investimentos – Cia. B

C – Resultado da Equivalência 
Patrimonial (conta de resultado) R$ 
1.000.000,00 

O valor do resultado da 
equivalência patrimonial será 
adicionado (se devedor) ou 
excluído (se credor) na apuração 
do lucro real. 

DESDOBRAMENTO DO CUSTO DE 
AQUISIÇÃO

Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento 
em sociedade coligada ou controlada pelo valor 
de patrimônio líquido deverá, por ocasião da 
aquisição da participação, desdobrar o custo de 
aquisição em (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, 
art. 20): 

I – valor de patrimônio líquido na época da 
aquisição, determinado de acordo com o 
disposto no artigo seguinte; e 

II – ágio ou deságio na aquisição, que será 
a diferença entre o custo de aquisição do 
investimento e o valor de que trata o inciso 
anterior. 

§ 1º O valor de patrimônio líquido e o 
ágio ou deságio serão registrados em 
subcontas distintas do custo de aquisição 
do investimento (Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 20, § 1º). 

§ 2º O lançamento do ágio ou deságio 
deverá indicar, dentre os seguintes, seu 
fundamento econômico (Decreto-Lei nº 
1.598, de 1977, art. 20, § 2º): 

I – valor de mercado de bens do ativo da 
coligada ou controlada superior ou inferior 
ao custo registrado na sua contabilidade; 

II – valor de rentabilidade da coligada ou 
controlada, com base em previsão dos 
resultados nos exercícios futuros; 

III – fundo de comércio, intangíveis e outras 
razões econômicas. 

§ 3º O lançamento com os fundamentos 
de que tratam os incisos I e II do 
parágrafo anterior deverá ser baseado em 
demonstração que o contribuinte arquivará 
como comprovante da escrituração 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 20, § 
3º).

Caso o valor da aquisição de uma 
participação societária seja supe-
rior ao respectivo patrimônio líqui-
do proporcional, a diferença será 
contabilizada em subconta especí-
fica da conta de investimentos, de-
vedora, denominada de "ágio". Se 
inferior, a diferença a menor será 
lançada em conta retificadora da 
conta investimentos, denominada 
de "deságio".

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DO ÁGIO OU 
DESÁGIO NOS CASOS DE INCORPORAÇÃO, 

FUSÃO OU CISÃO

Art. 386. A pessoa jurídica que absorver 
patrimônio de outra, em virtude de 
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha 
participação societária adquirida com ágio ou 
deságio, apurado segundo o disposto no artigo 
anterior (Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º, e Lei nº 
9.718, de 1998, art. 10): 

I – deverá registrar o valor do ágio ou 
deságio cujo fundamento seja o de que 
trata o inciso I do § 2º do artigo anterior, em 
contrapartida à conta que registre o bem ou 
direito que lhe deu causa; 

II – deverá registrar o valor do ágio cujo 
fundamento seja o de que trata o inciso III 
do § 2º do artigo anterior, em contrapartida 
a conta de ativo permanente, não sujeita a 
amortização; 
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III – poderá amortizar o valor do ágio cujo 
fundamento seja o de que trata o inciso II 
do § 2º do artigo anterior, nos balanços 
correspondentes à apuração de lucro real, 
levantados posteriormente à incorporação, 
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, 
no máximo, para cada mês do período de 
apuração; 

IV – deverá amortizar o valor do deságio 
cujo fundamento seja o de que trata o inciso 
II do § 2º do artigo anterior, nos balanços 
correspondentes à apuração do lucro 
real, levantados durante os cinco anos-
calendário subsequentes à incorporação, 
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, 
no mínimo, para cada mês do período de 
apuração. 

§ 1º O valor registrado na forma do inciso 
I integrará o custo do bem ou direito para 
efeito de apuração de ganho ou perda de 
capital e de depreciação, amortização ou 
exaustão (Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º, § 
1º). 

§ 2º Se o bem que deu causa ao ágio ou 
deságio não houver sido transferido, na 
hipótese de cisão, para o patrimônio da 
sucessora, esta deverá registrar (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 7º, § 2º): 

I – o ágio em conta de ativo diferido, para 
amortização na forma prevista no inciso III; 

II – o deságio em conta de receita diferida, 
para amortização na forma prevista no 
inciso IV. 

§ 3º O valor registrado na forma do inciso II 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º, § 3º): 

I – será considerado custo de aquisição, para 
efeito de apuração de ganho ou perda de 
capital na alienação do direito que lhe deu 
causa ou na sua transferência para sócio 
ou acionista, na hipótese de devolução de 
capital; 

II – poderá ser deduzido como perda, no 
encerramento das atividades da empresa, 

se comprovada, nessa data, a inexistência 
do fundo de comércio ou do intangível que 
lhe deu causa. 

§ 4º Na hipótese do inciso II do parágrafo 
anterior, a posterior utilização econômica 
do fundo de comércio ou intangível 
sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária 
ao pagamento dos tributos ou contribuições 
que deixaram de ser pagos, acrescidos 
de juros de mora e multa, calculados de 
conformidade com a legislação vigente (Lei 
nº 9.532, de 1997, art. 7º, § 4º). 

§ 5º O valor que servir de base de cálculo 
dos tributos e contribuições a que se refere 
o parágrafo anterior poderá ser registrado 
em conta do ativo, como custo do direito 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 7º, § 5º). 

§ 6º O disposto neste artigo aplica-se, 
inclusive, quando (Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 8º): 

I – o investimento não for, obrigatoriamente, 
avaliado pelo valor do patrimônio líquido; 

II – a empresa incorporada, funsionada 
ou cindida for aquela que detinha a 
propriedade da participação societária. 

§ 7º Sem prejuízo do disposto nos incisos 
III e IV, a pessoa jurídica sucessora 
poderá classificar, no patrimônio líquido, 
alternativamente ao disposto no § 2º deste 
artigo, a conta que registrar o ágio ou 
deságio nele mencionado (Lei nº 9.718, de 
1998, art. 11)

AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO

Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte 
deverá avaliar o investimento pelo valor de 
patrimônio líquido da coligada ou controlada, 
de acordo com o disposto no art. 248 da Lei nº 
6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-
Lei nº 1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei nº 
1.648, de 1978, art. 1º, inciso III): 

I – o valor de patrimônio líquido será 
determinado com base em balanço 
patrimonial ou balancete de verificação da 
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coligada ou controlada levantado na mesma 
data do balanço do contribuinte ou até 
dois meses, no máximo, antes dessa data, 
com observância da lei comercial, inclusive 
quanto à dedução das participações nos 
resultados e da provisão para o imposto de 
renda; 

II – se os critérios contábeis adotados pela 
coligada ou controlada e pelo contribuinte 
não forem uniformes, o contribuinte deverá 
fazer no balanço ou balancete da coligada 
ou controlada os ajustes necessários 
para eliminar as diferenças relevantes 
decorrentes da diversidade de critérios; 

III – o balanço ou balancete da coligada ou 
controlada levantado em data anterior à do 
balanço do contribuinte deverá ser ajustado 
para registrar os efeitos relevantes de fatos 
extraordinários ocorridos no período; 

IV – o prazo de dois meses de que trata o 
inciso I aplica-se aos balanços ou balancetes 
de verificação das sociedades de que a 
coligada ou controlada participe, direta 
ou indiretamente, com investimentos 
relevantes que devam ser avaliados pelo 
valor de patrimônio líquido para efeito de 
determinar o valor de patrimônio líquido da 
coligada ou controlada; 

V – o valor do investimento do contribuinte 
será determinado mediante a aplicação, 
sobre o valor de patrimônio líquido 
ajustado de acordo com os incisos 
anteriores, da percentagem da participação 
do contribuinte no capital da coligada ou 
controlada. 

AJUSTE DO VALOR CONTÁBIL DO 
INVESTIMENTO

Art. 388. O valor do investimento na data do 
balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao valor 
de patrimônio líquido determinado de acordo 
com o disposto no artigo anterior, mediante 
lançamento da diferença a débito ou a crédito 
da conta de investimento (Decreto-Lei nº 1.598, 
de 1977, art. 22). 

§ 1º Os lucros ou dividendos distribuídos 
pela coligada ou controlada deverão 
ser registrados pelo contribuinte como 
diminuição do valor de patrimônio líquido 
do investimento, e não influenciarão as 
contas de resultado (Decreto-Lei nº 1.598, 
de 1977, art. 22, parágrafo único). 

§ 2º Quando os rendimentos referidos no 
parágrafo anterior forem apurados em 
balanço da coligada ou controlada levantado 
em data posterior à da última avaliação 
a que se refere o artigo anterior, deverão 
ser creditados à conta de resultados da 
investidora e, ressalvado o disposto no § 
2º do art. 379, não serão computados na 
determinação do lucro real. 

§ 3º No caso do parágrafo anterior, se a 
avaliação subsequente for baseada em 
balanço ou balancete de data anterior à da 
distribuição, deverá o patrimônio líquido da 
coligada ou controlada ser ajustado, com a 
exclusão do valor total distribuído. 

CONTRAPARTIDA DO AJUSTE DO VALOR 
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 389. A contrapartida do ajuste de que 
trata o art. 388, por aumento ou redução no 
valor de patrimônio líquido do investimento, 
não será computada na determinação do lucro 
real (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 23, e 
Decreto-Lei nº 1.648, de 1978, art. 1º, inciso IV). 

§ 1º Não serão computadas na determinação 
do lucro real as contrapartidas de ajuste do 
valor do investimento ou da amortização 
do ágio ou deságio na aquisição de 
investimentos em sociedades estrangeiras 
coligadas ou controladas que não 
funcionem no País (Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei 
nº 1.648, de 1978, art. 1º, inciso IV). 

§ 2º Os resultados da avaliação dos 
investimentos no exterior pelo método da 
equivalência patrimonial continuarão a 
ter o tratamento previsto nesta Subseção, 
sem prejuízo do disposto no art. 394 (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 25, § 6º). 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1738

Os resultados positivos ou nega-
tivos decorrentes da avaliação de 
investimentos pela equivalência 
patrimonial, não importando se 
a investida está situada no exte-
rior ou no Brasil, não influirão na 
apuração do lucro real, embora 
devam ser contabilizados em con-
tas de resultado. Assim, por exem-
plo, se o resultado da equivalên-
cia patrimonial for credora em R$ 
1.000.000,00, será este valor ex-
cluído na apuração do lucro real do 
respectivo exercício.

REAVALIAÇÃO DE BENS NA COLIGADA OU 
CONTROLADA

Art. 390. A contrapartida do ajuste por aumento 
do valor do patrimônio líquido do investimento 
em virtude de reavaliação de bens do ativo da 
coligada ou controlada, por esta utilizada para 
constituir reserva de reavaliação, deverá ser 
compensada pela baixa do ágio na aquisição 
do investimento com fundamento no valor de 
mercado dos bens reavaliados (art. 385, § 2º, 
inciso I) (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 24). 

§ 1º O ajuste do valor de patrimônio líquido 
correspondente à reavaliação de bens 
diferentes dos que serviram de fundamento 
ao ágio, ou a reavaliação por valor superior 
ao que justificou o ágio, deverá ser 
computado no lucro real do contribuinte, 
salvo se este registrar a contrapartida 
do ajuste como reserva de reavaliação 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 24, § 
1º). 

§ 2º O valor da reserva constituída nos 
termos do parágrafo anterior deverá 
ser computado na determinação do 
lucro real do período de apuração em 
que o contribuinte alienar ou liquidar o 
investimento, ou em que utilizar a reserva 
de reavaliação para aumento do seu capital 

social (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 
24, § 2º). 

§ 3º A reserva de reavaliação do contribuinte 
será baixada mediante compensação com o 
ajuste do valor do investimento, e não será 
computada na determinação do lucro real 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 24, § 
3º): 

I – nos períodos de apuração em que a 
coligada ou controlada computar sua 
reserva de reavaliação na determinação do 
lucro real (art. 435); ou 

II – no período de apuração em que a 
coligada ou controlada utilizar sua reserva 
de reavaliação para absorver prejuízos. 

Para ser pertinente a contabiliza-
ção referida, deve ter ocorrido, 
cumulativamente a seguinte sequ-
ência de fatos: 

1. há uma participação societária, 
avaliada pela equivalência 
patrimonial; 

2. a participação societária foi 
adquirida com ágio, em razão 
do valor contábil dos bens ser 
inferior ao valor de mercado; 

3. a investida reavaliou, ao valor 
de mercado, os bens que 
justificaram o ágio. 

O reflexo, na investidora, 
verificado em função do aumento 
do patrimônio líquido na investida, 
será contabilizado contra a conta 
de ágio na participação. 

Assim, podemos ter duas situações 
distintas: 

1. A reavaliação tenha se origina-
do de bens não relacionados 
com os que justificaram o ágio, 
ou
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2. O valor da reavaliação  foi 
superior à diferença estimada 
entre o valor contábil e o valor 
de mercado dos bens que 
justificaram o ágio, por ocasião 
da aquisição da participação 
societária. 

Na situação 1, todo o valor 
da reavaliação reflexa será 
contabilizado ou em conta de 
resultado ou em conta de reserva 
de reavaliação. 

Na situação 2, deve-se calcular 
o valor que excede ao ágio, pois 
este deve ser amortizado, antes da 
contabilização a conta de resultado 
ou a reserva de reavaliação. 

Em qualquer das situações 
citadas, o ajuste da equivalência 
patrimonial terá, opcionalmente, a 
seguinte contabilização: 

D – Investimentos – Participações 
Societárias (Ativo Permanente) 

C – Rendimentos de Participações 
Societárias (Conta de Resultado) 

ou 

D – Investimentos – Participações 
Societárias (Ativo Permanente) 

C – Reserva de Reavaliação – 
Participação Cia. B (Patrimônio 
Líquido) 

A primeira forma de contabilização, 
quando adotada, ensejará a 
tributação do resultado.

AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO OU DESÁGIO

Art. 391. As contrapartidas da amortização 
do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não 
serão computadas na determinação do lucro 
real, ressalvado o disposto no art. 426 (Decreto-
Lei nº 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei nº 
1.730, de 1979, art. 1º, inciso III). 

Parágrafo único. Concomitantemente com 
a amortização, na escrituração comercial, 
do ágio ou deságio a que se refere este 
artigo, será mantido controle, no LALUR, 
para efeito de determinação do ganho ou 
perda de capital na alienação ou liquidação 
do investimento (art. 426). 

O controle no LALUR será feito na 
parte B do referido livro.
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46. REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS 

As sociedades podem se organizar mediante processos de incorporações, fusões ou cisões, 
ou de outras maneiras, Estes processos podem ser simples ou complexos e envolver valores e 
operações de pequena, média ou grande monta, e para tal fim devem ser considerados:

a) os aspectos operacionais e financeiros da sociedade resultante, inclusive a necessidade de 
injeção de novos recursos por parte dos proprietários:

b) os reflexos tributários das operações do ponto  de vista da sociedade e dos proprietários;

c) outros interesses por parte da sociedade e dos seus proprietários.

Na opção pelos processos de reorganização devem ainda, ser levados em conta os seguintes 
fatores:

a) a negociação entre as diversas partes envolvidas nos processos;

b) a identificação das diversas dificuldades e alternativas envolvidas;

c) as operações e desenvolvimento da nova organização, ou seja, posteriores operações de 
fusão, cisão ou incorporação;

d) a definição quanto à melhor ou mais adequada solução.

DEFINIÇÕES

INCORPORAÇÃO: operação pela qual uma ou mais sociedade (incorporadas), têm seu 
patrimônio absorvido por  outra (incorporadora), que lhes sucede em todos os direitos e 
obrigações.

FUSÃO: operação pela qual se unem duas ou mais sociedade (fusionadas) para formar uma 
sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. 

CISÃO: operação pela qual uma companhia (cindida) transfere parcelas de seu patrimônio para 
uma ou mais sociedades, as quais podem já existir ou ser criadas precipuamente para este fim. 
A cisão pode ser total, quando houver a versão de todos o patrimônio da sociedade cindida 
(que se extinguirá) ou parcial, quando apenas parte do patrimônio é vertido para as outras 
sociedades e a personalidade jurídica da companhia cindida subsiste.

ASPECTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS

A incorporação, fusão e cisão podem ser operadas entre sociedade de tipos iguais ou diferentes 
e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou 
contratos sociais.

Nas operações em que houver criação de sociedade, serão observadas as normas reguladoras 
da constituição das sociedades do seu tipo.
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QUESTÕES A RESPEITO DO ASSUNTO:

I – O que é a transformação de uma pessoa jurídica?

A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução 
e liquidação, de um tipo para outro (Lei nº 6.404, de 1976, art. 220). Por exemplo, quando uma 
sociedade por cotas Ltda. se transforma em sociedade anônima.

II – Como se processa e quais os efeitos da transformação de uma pessoa jurídica?

O ato de transformação obedecerá sempre às formalidades legais relativas à constituição e 
registro do novo tipo a ser adotado pela sociedade (Lei nº 6.404, de 1976, art. 220, parágrafo 
único, ou Lei nº 10.406, de 2002, art. 1113).

Consoante o RIR/1999, art. 234, nos casos de transformação e de continuação da atividade 
explorada pela sociedade ou firma extinta, por qualquer sócio remanescente ou pelo espólio, 
sob a mesma ou nova razão social, ou firma individual, o imposto continuará a ser pago como 
se não houvesse alteração das firmas ou sociedades.

Não se aplica às firmas individuais o processo de transformação de empresa. Deverá 
ser providenciada a baixa no cadastro CNPJ da firma individual e a inscrição da nova 
sociedade que surge com a decisão de transformação.

No caso de extinção de pessoa jurídica, sem sucessor, serão considerados vencidos 
todos os prazos para pagamento (RIR/1999, art. 863).

III – A transformação de uma sociedade poderá vir a ferir o direito dos credores?

A transformação não prejudicará, em caso algum, os direitos dos credores, que continuarão, 
até o pagamento integral dos seus créditos, com as mesmas garantias que o tipo anterior da 
sociedade lhes oferecia (Lei nº 6.404, de 1976, art. 222, ou Lei nº 10.406, de 2002, art. 1115).

A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, 
no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à 
transformação, e somente a estes beneficiará (Lei nº 6.404, de 1976, art. 222, parágrafo único, 
ou Lei nº 10.406, de 2002, art. 1115, parágrafo único).

IV – O que vem a ser a incorporação de pessoa jurídica?

A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que 
lhes sucede em todos os direitos e obrigações (Lei nº 6.404, de 1976, art. 227, ou Lei nº 10.406, 
de 2002, art. 1116).

Desaparecem as sociedades incorporadas, permanecendo, porém, com a sua natureza jurídica 
inalterada, a sociedade incorporadora.
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V – Como se processa a incorporação e quais seus efeitos?

Para que se processe a incorporação deverão ser cumpridas as formalidades exigidas pelo art. 
227 da Lei nº 6.404, de 1976: aprovação da operação pela incorporada e pela incorporadora 
(relativamente ao aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada) por meio 
de reunião dos sócios ou em assembléia geral dos acionistas (para as sociedades anônimas); 
nomeação de peritos pela incorporada; aprovação dos laudos de avaliação pela incorporadora, 
cujos diretores deverão promover o arquivamento e publicação dos atos de incorporação, após 
os sócios ou acionistas da incorporada também aprovarem os laudos de avaliação e declararem 
extinta a pessoa jurídica incorporada.

Para as sociedades que não são regidas pela Lei nº 6.404, de 1976, vale as disposições dos arts. 
1116 a 1118 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil.

VI – O que vem a ser a fusão entre sociedades?

A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, 
que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações (Lei nº 6.404, de 1976, art. 228 ou Lei nº 
10.406, de 2002, art. 1119). Com a fusão desaparecem todas as sociedades anteriores para 
dar lugar a uma só, na qual todas elas se fundem, extinguindo-se todas as pessoas jurídicas 
existentes, e em seu lugar surgindo outra. A sociedade que surge assumirá todas as obrigações 
ativas e passivas das sociedades fusionadas.

VII – Como se processa a fusão de sociedade?

Para que se processe a fusão deverão ser cumpridas as formalidades exigidas pelos §§ 1º e 2º 
do art. 228 da Lei nº 6.404, de 1976: cada pessoa jurídica resolverá a fusão em reunião dos 
sócios ou em assembléia geral dos acionistas e aprovará o projeto de estatuto e o plano de 
distribuição de ações, nomeando os peritos para avaliação do patrimônio das sociedades que 
serão objetos da fusão. Constituída a nova sociedade e eleitos os seus primeiros diretores, estes 
deverão promover o arquivamento e a publicação de todos atos relativos a fusão, inclusive a 
relação com a identificação de todos os sócios ou acionistas.

Para as sociedades que não são regidas pela Lei nº 6.404, de 1976, vale as disposições dos arts. 
1120 a 1122 da Lei nº 10.406, de 2002 – Código Civil.

VIII – O que vem a ser a cisão de uma sociedade?

A cisão é a operação pela qual a sociedade transfere todo ou somente uma parcela do seu 
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 
extinguindo-se a sociedade cindida se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se 
o seu capital, se parcial a versão (Lei nº 6.404, de 1976, art. 229, com as alterações da Lei nº 
9.457, de 1997).

IX – Como proceder no caso de versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente e 
nas constituídas para esse fim?

A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às 
disposições sobre incorporação, isto é, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da 
pessoa jurídica cindida suceder-lhe-á em todos os direitos e obrigações (Lei nº 6.404, de 1976, 
art. 229, §§ 1º e 3º). Nas operações em que houver criação de sociedade serão observadas as 
normas reguladoras das sociedades de seu tipo (Lei nº 6.404, de 1976, art. 223, § 1º).
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X – Como proceder com relação à sociedade cindida?

Efetivada a cisão com extinção da empresa cindida caberá aos administradores das sociedades 
que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação 
dos atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio esta obrigação caberá aos 
administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio (Lei nº 
6.404, de 1976, art. 229, § 4º).

XI – Quais os tipos de sociedades que poderão proceder à incorporação, fusão ou cisão?

A incorporação, fusão ou cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou 
diferentes e deverão ser deliberadas na forma prevista para a alteração dos respectivos 
estatutos ou contratos sociais. Nas operações em que houver criação de sociedade serão 
observadas as normas reguladoras da constituição das sociedades do seu tipo (Lei nº 6.404, de 
1976, art. 223, com a alteração promovida pela Lei nº 9.457, de 1997).

Com relação aos atos de registro de comércio não se aplicam às firmas individuais os 
processos de incorporação, fusão ou cisão de empresa.

XII – Como será formado o "novo" capital nas operações de incorporação, fusão e cisão?

Na formação do "novo" capital nas operações de incorporação as ações ou quotas de capital da 
sociedade a ser incorporada que forem de propriedade da sociedade incorporadora poderão, 
conforme dispuser o protocolo de incorporação, ser extintas ou substituídas por ações em 
tesouraria da incorporadora, até o limite dos lucros acumulados e reservas, (exceto a legal), 
conforme dispuser o protocolo.

O mesmo procedimento aplicar-se-á aos casos de fusão quando uma das sociedades fundidas 
for proprietária de ações ou quotas da outra, e de cisão com incorporação, quando a sociedade 
que incorporar parcela do patrimônio da cindida for proprietária de ações ou quotas do capital 
desta (Lei nº 6.404, de 1976, art. 226, §§ 1º e 2º).

Observar que, quando se tratar de sociedades coligadas ou controladas (Lei nº 6.404, 
de 1976, art. 244), é vedada a participação recíproca, ressalvado o caso em que ao 
menos uma delas participe de outra com observância das condições em que a lei 
autoriza a aquisição das próprias ações (Lei nº 6.404, de 1976, art. 244 e seu § 1º).

XIII – Qual a forma de tributação a ser adotada na ocorrência de incorporação, fusão ou cisão?

Até 31 de dezembro de 1995, as pessoas jurídicas incorporadas, fusionadas ou cindidas estavam 
obrigadas à tributação dos seus resultados pelo lucro real. Entretanto, a partir de 1º/01/1996, 
a Lei nº 9.249, de 1995, art. 36, V, expressamente revogou esta obrigatoriedade, podendo, a 
partir dessa data, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro relativos ao ano-
calendário do evento ser calculados com base nas regras do lucro presumido.
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XIV – Quais os procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas incorporadas, 
fusionadas ou cindidas?

A legislação fiscal prevê as seguintes obrigações a serem cumpridas pelas pessoas jurídicas na 
ocorrência de qualquer um desses eventos:

Levantar, até 30 dias antes do evento, balanço específico, no qual os bens e direitos poderão 
ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 21, e Lei nº 9.430, 
de 1996, art. 1º, § 1º); Relativamente às empresas incluídas em programas de privatização 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o balanço ora referido deverá ser levantado 
dentro do prazo de 90 dias que antecederem a incorporação, fusão ou cisão (Lei nº 9.648, de 
1998);

A apuração da base de cálculo do imposto de renda será efetuada na data do evento, assim 
considerada a data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou cisão, devendo ser 
computados os resultados apurados até essa data (Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º, §§ 1º e 2º);

A incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar a DIPJ correspondente ao período 
transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último dia útil do mês 
subsequente ao da data do evento (Lei nº 9.249, de 1995, art. 21, § 4º);

A partir de 1º/01/2000, a incorporadora também deverá apresentar DIPJ tendo por base 
balanço específico levantado 30 dias até antes do evento, salvo nos casos em que as pessoas 
jurídicas, incorporadora e incorporada, estivessem sob mesmo controle societário desde o ano-
calendário anterior ao do evento (Lei nº 9.959, de 2000, art. 5º);

Dar baixa da empresa extinta por incorporação, fusão ou cisão total, de acordo com as regras 
dispostas na IN SRF nº 200, de 2002;

O período de apuração do IPI, da Cofins e da contribuição PIS/Pasep será encerrado na data 
do evento nos casos de incorporação, fusão e cisão ou na data da extinção da pessoa jurídica, 
devendo ser pagos nos mesmos prazos originalmente previstos.

NOTAS:

Caso ainda não haja decorrido o prazo para apresentação da DIPJ relativa ao 
ano-calendário anterior haverá, nesta hipótese, uma antecipação do prazo para 
apresentação da respectiva declaração, devendo esta ser entregue juntamente com a 
declaração correspondente à incorporação, fusão ou cisão. O pagamento do imposto 
de renda porventura nela apurado poderá ser feito nos mesmos prazos originalmente 
previstos (IN SRF no 77, de 1986, item 5.6.1);

Quanto à compensação de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social 
sobre o Lucro Liquido verifique as perguntas específicas.

XV – O que se considera data do evento para fins da legislação fiscal?

Considera-se ocorrido o evento na data da deliberação que aprovar a incorporação, fusão ou 
cisão (RIR/1999, art. 235, § 1º) A deliberação deverá ser feita na forma prevista para a alteração 
dos respectivos estatutos ou contratos sociais (Lei nº 6.404, de 1976, arts. 223 e 225).
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XVI – Como será efetuado o pagamento do imposto devido e declarado em nome da pessoa 
jurídica incorporada, fusionada ou cindida?

Tanto o imposto devido em função da incorporação, fusão ou cisão, como o relativo ao período 
de incidência imediatamente anterior e ainda não recolhido será pago pela sucessora em nome 
da sucedida.

O imposto de renda e a CSLL relativos ao período encerrado em virtude do evento deverá ser 
pago, em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. Até 31/12/1996, 
o pagamento deveria ser efetuado até o 10º dia subsequente ao da ocorrência do evento.

Com relação ao imposto de renda e a CSLL apurado em declaração de rendimentos, ou de 
informações (DIPJ) relativa ao ano calendário anterior ao evento, poderão ser observados os 
prazos originalmente previstos para pagamento do mesmo (Lei nº 9.430, de 1996, art. 5º, e IN 
SRF nº 93, de 1997, art. 57).

Os DARF serão preenchidos com o CNPJ da sucedida.

XVII – A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida está obrigada a adotar o regime de 
tributação com base no lucro real, quando da ocorrência do evento?

Não. A partir de 1º/01/1996, desde que atendidas as disposições legais pertinentes, a pessoa 
jurídica incorporada, fusionada ou cindida poderá optar pelo regime de tributação com base no 
lucro presumido.

XVIII – Como serão avaliados os bens na incorporação, fusão e cisão?

A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em virtude de um destes 
eventos poderá avaliar os bens e direitos pelo valor contábil ou de mercado. Optando pelo 
valor de mercado, a diferença entre este e o custo de aquisição, diminuído dos encargos de 
depreciação, amortização ou exaustão, será considerado ganho de capital, que deverá ser 
adicionado à base de cálculo do imposto devido e da CSLL. Os encargos serão considerados 
incorridos, ainda que não tenham sido registrados contabilmente (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
21, §§ 2º e 3º)..

47. GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS 

No tocante à apuração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL),  
muitos contribuintes ainda possuem dúvida quanto ao tratamento fiscal a ser dispensado para 
as gratificações e as participações no resultado, que fazem jus dirigente e administradores de 
pessoas jurídicas.

Com relação ao imposto de renda tal dúvida é facilmente elucidada, pois o respectivo 
Regulamento (RIR/1999) é claro e específico nesse sentido, conforme disposto em seus artigos 
303 e 463, a seguir transcritos:
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Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as gratificações 
ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores da pessoa 
jurídica (Lei nº 4.506, de 1964, art. 45, § 3º, e Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 58, 
parágrafo único).

Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de 
determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a 
partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores (Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 58, parágrafo único).

Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a técnicos 
estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de serviços 
especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei nº 691, de 18 de julho de 1969, art. 
2º, parágrafo único).

Portanto, na apuração do Imposto de Renda tais participações não são dedutíveis.

48. ATIVIDADE RURAL (art. 406 RIR) 

ATIVIDADE RURAL 

Art. 406. A pessoa jurídica que tenha por objeto a exploração da atividade rural pagará o imposto 
de renda e adicional de conformidade com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 2º). 

49. SOCIEDADES COOPERATIVAS 

As sociedades cooperativas em geral estão reguladas pela Lei nº 5.764, de 1971 que definiu a 
Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das cooperativas.

São sociedades de pessoas de natureza civil, com forma jurídica própria,  constituídas para 
prestar serviços aos associados e que se distinguem das demais sociedades pelas seguintes 
características:

a) adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade técnica de 
prestação de serviços;

b) variabilidade do capital social, representado por cotas-partes;

c) limitação do número de cotas-partes para cada associado, facultado, porém, o 
estabelecimento de critérios de proporcionalidade;

d) inacessibilidade das quotas partes do capital à terceiros, estranhos à sociedade;
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e) retorno das sobras liquidas do exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo 
associado, salvo deliberação em contrário da assembléia geral;

f) quorum para o funcionamento e deliberação da assembléia geral baseado no número de 
associados e não no capital;

g) indivisibilidade do fundos de reserva e de assistência técnica educacional e social;

h) neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

i) prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, ao empregados 
da cooperativa;

j) área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações 
e prestação de serviços.

Alerte-se que os arts. 1.094 e 1095 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, 
dispõem também sobre características das sociedades cooperativas.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 5.764, de 1971, as sociedades cooperativas são consideradas:

1. Singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, sendo 
excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 
mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem 
fins lucrativos;

2. Cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no mínimo, 3 
(três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais;

3. Confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de 
cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades.

Estas sociedades poderão, com o fim de viabilizar a atividade de seus associados, adotar 
qualquer objeto, respeitadas as limitações legais no sentido de não exercerem atividades ilícitas 
ou proibidas em lei.

Os objetivos sociais mais utilizados em sociedades cooperativas são: cooperativas de 
produtores; cooperativas de consumo; cooperativas de crédito; cooperativas de trabalho; 
cooperativas habitacionais; cooperativas sociais.

QUESTÕES SOBRE O ASSUNTO

I – Há incidência do imposto de renda nas atividades desenvolvidas pelas sociedades 
cooperativas?

Sim. As sociedades cooperativas que obedecerem ao disposto na legislação específica não 
terão incidência do imposto de renda sobre suas atividades econômicas, de proveito comum, 
sem objetivo de lucro, denominado de ato cooperativo (Lei nº 5.764/71, art. 3º, e Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 69, matriz-legal do art. 182 do RIR/99).

Por outro lado, pagarão o imposto de renda calculado sobre o resultado positivo das operações 
e das atividades estranhas à sua finalidade, denominado de ato não cooperativo (Lei nº 
5.764/71, arts. 85, 86, 88 e 111, e Lei nº 9.430/96, arts. 1º e 2º, matriz-legal do art. 183 do 
RIR/99).
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A não-incidência é a ausência (falta) de projeção (incidência) de regra jurídica sobre determinado 
fato. Pode ocorre em razão de quatro causas diferentes, as primeiras duas constitucionais e, as 
duas restantes, infraconstitucionais:

Por falta de previsão constitucional para incidência (instituição ou criação do tributo) em 
relação a determinado fato (não incidência pura e simples);

Vedação (ou proibição) constitucional à instituição (ou criação) do tributo sobre certos fatos, 
normalmente tributáveis.

Falta de instituição (ou criação) do tributo, nos casos em que a incidência se acha 
constitucionalmente autorizada: trata-se, neste caso, isto é, de falta de atuação da regra jurídica 
para a instituição ou criação do tributo.

Exclusão, da incidência, de certos fatos específicos desta: trata-se, neste caso, de retirada ou 
supressão, por outra regra jurídica paralela, do mesmo ou de outro texto legal, de certos fatos 
específicos de tributação.

No caso específico da sociedade cooperativa a não incidência está contemplada na hipótese da 
letra "c", ou seja, a lei não estabeleceu a incidência para o ato cooperativo.

II – Qual o alcance da frase "que obedecerem ao disposto na legislação específica"? Às 
sociedades cooperativas:

1. são vedadas a realização das seguintes operações: distribuírem qualquer espécie de 
benefício às quotas-partes do capital ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, 
financeiros ou não, em favor de quaisquer associados ou terceiros, excetuados os juros 
até o máximo de doze por cento ao ano atribuídos ao capital integralizado (Lei nº 5.764, de 
1971, art. 24, § 3º).

2. são de pessoas, de natureza civil, com as características previstas no art. 4º da Lei nº 
5.764/71.

Assim, não seguindo às determinações previstas nos itens citados, deixam de obedecer a 
legislação específica. A inobservância importará na tributação dos resultados (parágrafo 
segundo do artigo 182 do RIR/99).

O Artigo 111 da Lei nº 5.764, de 1971, dispõe que serão considerados como renda 
tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que 
tratam os artigos 85, 86 e 88 daquela Lei.

Os resultados das operações com não associados mencionados nos artigos 85 e 86, 
serão levados à conta do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social e serão 
contabilizados em separado, de modo a permitir cálculo para incidência de tributos 
(art. 87 da Lei nº 5.764 de 1971).

As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e 
fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas normas de incidência 
dos impostos e contribuições de competência da União, aplicáveis às demais pessoas 
jurídicas (art. 69 da Lei nº 9.532 de 1997).
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III – Qual o regime de tributação a que estão sujeitas as sociedades cooperativas?

As sociedades cooperativas, desde que não se enquadrem nas condições de obrigatoriedade 
de apuração do lucro real (Lei nº 9.718/98, art. 14), também poderão optar pela tributação 
com base no lucro presumido. A opção por esse regime de tributação deverá ser manifestada 
com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro 
período de apuração de cada ano-calendário (Lei nº 9.430, art. 26, § 1º), e será definitiva em 
relação a todo o ano-calendário (Lei nº 9.718/98, art. 13, § 1º). 

Ressalte-se as sociedades cooperativas não poderão optar pelo Sistema Integrado de 
Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– SIMPLES, porque são regidas por lei própria que estabelece tratamento especial perante a 
legislação do imposto de renda.

IV – Nas sociedades cooperativas, os resultados auferidos em aplicações financeiras também 
estão fora do campo de incidência do imposto sobre a renda?

Não. O resultado das aplicações financeiras, em qualquer de suas modalidades, efetuadas por 
sociedades cooperativas, inclusive as de crédito e as que mantenham seção de crédito, não 
está abrangido pela não incidência de que gozam tais sociedades, ficando sujeito à retenção, 
bem como à regra geral que rege o imposto de renda das pessoas jurídicas (Parecer Normativo 
CST no 4 de 1986).

O art. 65 Lei nº 8.981 de 1995, e art. 35 da Lei nº 9.532 de 1997 estabelecem regras de incidência 
do imposto sobre o rendimento produzido, a partir de 1º de janeiro de 1998, por aplicação de 
renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou, por unanimidade, a edição da Súmula no 
262: "Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas 
cooperativas," aprovada em 25/4/2002.

50. ISENÇÕES E REDUÇÕES (art. 554 a 619 RIR) 

ISENÇÕES, REDUÇÕES E DEDUÇÕES DO IMPOSTO

LUCRO DA EXPLORAÇÃO

Art. 544. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período de apuração, antes de 
deduzida a provisão para o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores: 

I – a parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 375; 

II – os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e 

III – os resultados não operacionais. 

§ 1º No cálculo do lucro da exploração, a pessoa jurídica deverá tomar por base o lucro líquido 
apurado, depois de ter sido deduzida a contribuição social instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988. 
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§ 2º O lucro da exploração poderá ser 
ajustado mediante adição ao lucro líquido 
de valor igual ao baixado de reserva de 
reavaliação, nos casos em que o valor 
realizado dos bens objeto da reavaliação 
tenha sido registrado como custo ou 
despesa operacional e a baixa da reserva 
tenha sido efetuada em contrapartida à 
conta de: 

I – receita não operacional; ou 

II – patrimônio líquido, não computada no 
resultado do mesmo período de apuração. 

O cálculo de lucro da exploração é 
importante para a fixação da base 
sobre a qual serão aplicados alguns 
dos incentivos fiscais de isenção 
ou redução do imposto de renda 
das pessoas jurídicas, previsto, por 
exemplo, nos arts. 451 e 557 a 584 
deste Regulamento.

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO

Art. 545. O valor do imposto que deixar de ser 
pago em virtude das isenções e reduções de 
que tratam os arts. 546, 547, 551, 554, 555, 
559, 564 e 567 não poderá ser distribuído aos 
sócios e constituirá reserva de capital da pessoa 
jurídica, que somente poderá ser utilizada para 
absorção de prejuízos ou aumento do capital 
social (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 19, 
§ 3º, e Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 1º, 
inciso I). 

§ 1º Consideram-se distribuição do valor do 
imposto (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 
19, § 4º, e Decreto-Lei nº 1.825, de 22 de 
dezembro de 1980, art. 2º, § 3º): 

I – a restituição de capital aos sócios, em 
casos de redução do capital social, até o 
montante do aumento com incorporação 
da reserva; 

II – a partilha do acervo líquido da sociedade 
dissolvida, até o valor do saldo da reserva 
de capital. 

§ 2º A inobservância do disposto neste 
artigo importa perda da isenção e 
obrigação de recolher, com relação à 
importância distribuída, o imposto que a 
pessoa jurídica tiver deixado de pagar, sem 
prejuízo da incidência do imposto sobre 
o lucro distribuído, quando for o caso, 
como rendimento do beneficiário, e das 
penalidades cabíveis. 

§ 3º O valor da isenção ou redução, lançado 
em contrapartida à conta de reserva de 
capital nos termos deste artigo, não será 
dedutível na determinação do lucro real. 

Para atendimento á norma do artigo, a 
contabilização deverá ser a seguinte: 

D – Provisão do Imposto de Renda 
(passivo circulante) 

C – Reserva de Incentivos Fiscais 
(patrimônio líquido). 

A provisão do imposto de renda deverá 
ser calculada normalmente, e ajustada 
conforme lançamento acima, no 
montante dos benefícios fiscais a que o 
contribuinte tem direito. 

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO IMPOSTO COMO 
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Seção I 
INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS 
INSTALADAS NA ÁREA DA SUDENE 

Subseção I 
 ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO 

NOVOS EMPREENDIMENTOS

Art. 546. As pessoas jurídicas que tiverem 
projetos aprovados ou protocolizados até 14 
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de novembro de 1997, na Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, 
relativamente a instalação de empreendimentos 
industriais ou agrícolas na área de sua atuação, 
ficarão isentas do imposto e adicionais 
não restituíveis incidentes sobre o lucro da 
exploração (art. 544) do empreendimento, 
pelo prazo de dez anos a contar do período de 
apuração em que o empreendimento entrar em 
fase de operação. 

§ 1º A fruição da isenção fica condicionada 
à observância, pela empresa beneficiária, 
dos dispositivos da legislação trabalhista e 
social e das normas de proteção e controle 
do meio ambiente, podendo a SUDENE, a 
qualquer tempo, verificar o cumprimento 
do disposto neste parágrafo. 

§ 2º A SUDENE expedirá laudo constitutivo 
do benefício referido neste artigo (Decreto-
Lei nº 1.564, de 1977, art. 3º, parágrafo 
único). 

§ 3º Não se consideram empreendimentos 
novos, para efeito do benefício de que trata 
este artigo, os resultantes da alteração 
de razão ou de denominação social, 
transformação ou fusão de empresas 
existentes. 

§ 4º Para os projetos aprovados a partir 
de 1º de janeiro de 1998, nas condições 
deste artigo e demais normas pertinentes, 
as pessoas jurídicas pagarão o imposto e 
adicionais não restituíveis, sobre o lucro da 
exploração (art. 544), com as reduções a 
seguir indicadas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º): 

I – setenta e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 
2003; 

II – cinquenta por cento, a partir de 1º de 
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 
2008; 

III – vinte e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 5º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO 
OU DIVERSIFICAÇÃO

Art. 547. As pessoas jurídicas que tiverem 
projetos aprovados ou protocolizados até 14 de 
novembro de 1997, na SUDENE, relativamente 
a modernização, ampliação ou diversificação 
de empreendimentos industriais ou agrícolas 
na área de sua atuação, ficarão isentas do 
imposto e adicionais não restituíveis incidentes 
sobre os resultados adicionais por eles criados, 
pelo prazo de dez anos a contar do período de 
apuração em que o projeto de modernização, 
ampliação ou diversificação entrar em fase de 
operação, segundo laudo constitutivo expedido 
pela SUDENE. 

§ 1º Os projetos de modernização, 
ampliação ou diversificação somente 
poderão ser contemplados com a isenção 
prevista neste artigo quando acarretarem, 
pelo menos, cinquenta por cento de 
aumento da capacidade instalada do 
respectivo empreendimento (Decreto-Lei 
nº 1.564, de 1977, art. 1º, § 1º). 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo 
anterior, a Secretaria Executiva da SUDENE 
expedirá laudo técnico atestando a 
equivalência percentual do acréscimo da 
capacidade instalada (Decreto-Lei nº 1.564, 
de 1977, art. 1º, § 2º). 

§ 3º A isenção concedida para projetos de 
modernização, ampliação ou diversificação 
não atribui ou amplia benefícios a 
resultados correspondentes à produção 
anterior (Decreto-Lei nº 1.564, de 1977, art. 
1º, § 3º). 

§ 4º O lucro isento será determinado 
mediante a aplicação, sobre o lucro da 
exploração (art. 544) do empreendimento, 
de percentagem igual à relação, no mesmo 
período de apuração, entre a receita líquida 
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de vendas da produção criada pelo projeto 
e o total da receita líquida de vendas do 
empreendimento (Decreto-Lei nº 1.564, de 
1977, art. 1º, § 4º, Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 19, § 1º, alínea "a ", e Decreto-Lei 
nº 1.730, de 1979, art. 1º, inciso I). 

§ 5º A fruição da isenção fica condicionada 
à observância, pela empresa beneficiária, 
dos dispositivos da legislação trabalhista e 
social e das normas de proteção e controle 
do meio ambiente, podendo a SUDENE, a 
qualquer tempo, verificar o cumprimento 
do disposto neste parágrafo. 

§ 6º Para os projetos aprovados a partir 
de 1º de janeiro de 1998, nas condições 
deste artigo e demais normas pertinentes, 
as pessoas jurídicas pagarão o imposto e 
adicionais não restituíveis, sobre o lucro da 
exploração (art. 544), com as reduções a 
seguir indicadas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º): 

I – setenta e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 
2003; 

II – cinquenta por cento, a partir de 1º de 
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 
2008; 

III – vinte e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 7º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

Art. 548. Para os efeitos do benefício de 
que trata o art. 547, não se considera como 
modernização, ampliação ou diversificação, a 
simples alteração da razão ou denominação 
social, a transformação, a incorporação ou a 
fusão de empresas existentes. 

Demonstração do Lucro do Empreendimento 

Art. 549. Quando se verificar pluralidade de 
estabelecimentos, será reconhecido o direito 
à isenção de que trata esta Subseção em 
relação aos rendimentos dos estabelecimentos 
instalados na área de atuação da SUDENE (Lei 
nº 4.239, de 1963, art. 16, § 1º). 

§ 1º Para os efeitos do disposto neste artigo, 
as pessoas jurídicas interessadas deverão 
demonstrar em sua contabilidade, com 
clareza e exatidão, os elementos de que 
se compõem as operações e os resultados 
do período de apuração de cada um dos 
estabelecimentos que operem na área de 
atuação da SUDENE (Lei nº 4.239, de 1963, 
art. 16, § 2º). 

§ 2º Se a pessoa jurídica mantiver atividades 
não consideradas como industriais ou 
agrícolas, deverá efetuar, em relação às 
atividades beneficiadas, registros contábeis 
específicos, para efeito de destacar e 
demonstrar os elementos de que se 
compõem os respectivos custos, receitas e 
resultados. 

§ 3º Na hipótese de o sistema de 
contabilidade adotado pela pessoa jurídica 
não oferecer condições para apuração 
do lucro por atividade, este poderá ser 
estabelecido com base na relação entre as 
receitas líquidas das atividades incentivadas 
e a receita líquida total, observado o 
disposto no art. 544. 

RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO

Art. 550. Os benefícios de que trata esta 
Subseção, uma vez reconhecidos pela SUDENE, 
serão por ela comunicados aos órgãos da 
Secretaria da Receita Federal (Lei nº 5.508, de 
11 de outubro de 1968, art. 37). 

REDUÇÃO DO IMPOSTO

EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS OU 
AGRÍCOLAS

Art. 551. Até 31 de dezembro de 1997, 
as pessoas jurídicas que mantenham 
empreendimentos industriais ou agrícolas 
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em operação na área de atuação da SUDENE, 
em relação aos aludidos empreendimentos, 
pagarão o imposto e adicionais não restituíveis 
com a redução de cinquenta por cento (Lei nº 
4.239, de 1963, art. 14, Lei nº 5.508, de 1968, 
art. 35, Lei nº 7.450, de 1985, art. 58, inciso I, 
Decreto-Lei nº 2.454, de 1988, art. 2º, Lei nº 
8.874, de 1994, art. 2º, e Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 3º, § 2º). 

§ 1º A redução de que trata este artigo 
somente se aplica ao imposto e adicionais 
não restituíveis calculados com base 
no lucro da exploração (art. 544) do 
empreendimento (Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 19, § 1º, alínea b, e Decreto-Lei nº 
1.730, de 1979, art. 1º, inciso I). 

§ 2º A redução de que trata este artigo não 
impede a aplicação em incentivos fiscais 
(FINAM, FINOR E FUNRES), nas condições 
previstas neste Decreto, com relação ao 
montante de imposto a pagar. 

§ 3º A redução do imposto e adicionais 
não restituíveis, a partir de 1º de janeiro 
de 1998, passa a ser calculada segundo 
os seguintes percentuais (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 3º, § 2º): 

III – doze e meio por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 4º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO DO 
EMPREENDIMENTO

Art. 552. Quando se verificar pluralidade de 
estabelecimentos, será reconhecido o direito 
à redução de que trata esta Subseção, em 
relação aos rendimentos dos estabelecimentos 
instalados na área de atuação da SUDENE (Lei 
nº 4.239, de 1963, art. 16, § 1º). 

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
artigo, a pessoa jurídica deverá observar o 
disposto no art. 549. 

RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO

Art. 553. O direito à redução de que trata o 
art. 551 será reconhecido pela Delegacia da 
Receita Federal a que estiver jurisdicionado o 
contribuinte (Lei nº 4.239, de 1963, art. 16). 

§ 1º O reconhecimento do direito à redução 
será requerido pela pessoa jurídica, que 
deverá instruir o pedido com declaração, 
expedida pela SUDENE, de que satisfaz as 
condições mínimas para gozo do favor fiscal. 

§ 2º O Delegado da Receita Federal decidirá 
sobre o pedido de reconhecimento do 
direito à redução dentro de 180 dias da 
respectiva apresentação à repartição fiscal 
competente. 

§ 3º Expirado o prazo indicado no parágrafo 
anterior, sem que a requerente tenha 
sido notificada da decisão contrária ao 
pedido e enquanto não sobrevier decisão 
irrecorrível, considerar-se-á a interessada 
automaticamente no pleno gozo da 
redução pretendida, se o favor tiver sido 
recomendado pela SUDENE, através da 
declaração mencionada no § 1º deste 
artigo. 

§ 4º Do despacho que denegar, parcial ou 
totalmente, o pedido da requerente, caberá 
impugnação para o Delegado da Delegacia 
da Receita Federal de Julgamento, dentro 
do prazo de trinta dias, a contar do 
recebimento da competente comunicação. 

§ 5º Tornando-se irrecorrível, na esfera 
administrativa, a decisão contrária ao 
pedido a que se refere este artigo, a 
repartição competente procederá ao 
lançamento das importâncias que, até 
então, tenham sido reduzidas do imposto 
devido, efetuando-se a cobrança do débito. 

§ 6º A cobrança prevista no parágrafo 
anterior não alcançará as parcelas 
correspondentes às reduções feitas 
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durante o período em que a pessoa jurídica 
interessada esteja em pleno gozo da 
redução de que trata o § 3º deste artigo. 

§ 7º A redução de que trata o art. 551 
produzirá efeitos a partir da data da 
apresentação à SUDENE do requerimento 
devidamente instruído na forma prevista 
no art. 7º do Decreto nº 64.214, de 18 de 
março de 1969. 

INCENTIVOS FISCAIS ÀS EMPRESAS 
INSTALADAS NA ÁREA DA SUDAM

ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IMPOSTO

NOVOS EMPREENDIMENTOS

Art. 554. As pessoas jurídicas que tiverem 
projetos aprovados ou protocolizados até 14 
de novembro de 1997, na Superintendência 
do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, 
relativamente a instalação de empreendimentos 
industriais ou agrícolas na área de sua atuação, 
ficarão isentas do imposto e adicionais 
não restituíveis incidentes sobre o lucro da 
exploração (art. 544) do empreendimento, 
pelo prazo de dez anos a contar do período de 
apuração em que o empreendimento entrar em 
fase de operação.

§ 1º A fruição da isenção fica condicionada 
à observância, pela empresa beneficiária, 
dos dispositivos da legislação trabalhista e 
social e das normas de proteção e controle 
do meio ambiente, podendo a SUDAM, a 
qualquer tempo, verificar o cumprimento 
do disposto neste parágrafo . 

§ 2º A SUDAM expedirá laudo constitutivo 
do benefício referido neste artigo (Decreto-
Lei nº 1.564, de 1977, art. 3º, parágrafo 
único). 

§ 3º Não se consideram empreendimentos 
novos, para efeito do benefício de que trata 
este artigo, os resultantes da alteração 
de razão ou de denominação social, 
transformação ou fusão de empresas 
existentes. 

§ 4º Para os projetos aprovados a partir 
de 1º de janeiro de 1998, nas condições 
deste artigo e demais normas pertinentes, 
as pessoas jurídicas pagarão o imposto e 
adicionais não restituíveis, sobre o lucro da 
exploração (art. 544), com as reduções a 
seguir indicadas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º): 

I – setenta e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 
2003; 

II – cinquenta por cento, a partir de 1º de 
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 
2008; 

III – vinte e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 5º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO 
OU DIVERSIFICAÇÃO

Art. 555. As pessoas jurídicas que tiverem 
projetos aprovados ou protocolizados até 14 de 
novembro de 1997, na SUDAM, relativamente 
a modernização, ampliação ou diversificação 
de empreendimentos industriais ou agrícolas 
na área de sua atuação, ficarão isentas do 
imposto e adicionais não restituíveis incidentes 
sobre os resultados adicionais por eles criados, 
pelo prazo de dez anos a contar do período de 
apuração em que o projeto de modernização, 
ampliação ou diversificação entrar em fase de 
operação, segundo laudo constitutivo expedido 
pela SUDAM. 

§ 1º Os projetos de modernização, 
ampliação ou diversificação somente 
poderão ser contemplados com a isenção 
prevista neste artigo quando acarretarem, 
pelo menos, cinquenta por cento de 
aumento da capacidade instalada do 
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respectivo empreendimento (Decreto-Lei 
nº 1.564, de 1977, art. 1º, § 1º). 

§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo 
anterior, a Secretaria Executiva da SUDAM 
expedirá laudo técnico atestando a 
equivalência percentual do acréscimo da 
capacidade instalada (Decreto-Lei nº 1.564, 
de 1977, art. 1º, § 2º). 

§ 3º A isenção concedida para projetos de 
modernização, ampliação ou diversificação 
não atribui ou amplia benefícios a 
resultados correspondentes à produção 
anterior (Decreto-Lei nº 1.564, de 1977, art. 
1º, § 3º). 

§ 4º O lucro isento será determinado 
mediante a aplicação, sobre o lucro da 
exploração (art. 544) do empreendimento, 
de percentagem igual à relação, no mesmo 
período de apuração, entre a receita líquida 
de vendas da produção criada pelo projeto 
e o total da receita líquida de vendas do 
empreendimento (Decreto-Lei nº 1.564, de 
1977, art. 1º, § 4º, Decreto-Lei nº 1.598, de 
1977, art. 19, § 1º, alínea a , e Decreto-Lei 
nº 1.730, de 1979, art. 1º, inciso I). 

§ 5º A fruição da isenção fica condicionada 
à observância, pela empresa benefíciária, 
dos dispositivos da legislação trabalhista e 
social e das normas de proteção e controle 
do meio ambiente, podendo a SUDAM, a 
qualquer tempo, verificar o cumprimento 
do disposto neste parágrafo. 

§ 6º Para os projetos aprovados a partir 
de 1º de janeiro de 1998, nas condições 
deste artigo e demais normas pertinentes, 
as pessoas jurídicas pagarão o imposto e 
adicionais não restituíveis, sobre o lucro da 
exploração (art. 544), com as reduções a 
seguir indicadas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º): 

I – setenta e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 
2003; 

II – cinquenta por cento, a partir de 1º de 
janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 
2008; 

III – vinte e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 7º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

Art. 556. Para os efeitos do benefício de 
que trata o art. 555, não se considera como 
modernização, ampliação ou diversificação, a 
simples alteração da razão ou denominação 
social, a transformação, a incorporação ou a 
fusão de empresas existentes. 

Demonstração do Lucro do Empreendimento 

Art. 557. A pessoa jurídica titular de 
empreendimento beneficiado na Amazônia, 
na forma dos arts. 554 e 555, que mantiver, 
também, atividades fora da área de atuação da 
SUDAM, fará destacar, em sua contabilidade, 
com clareza e exatidão, os elementos de que 
se compõem as operações e resultados não 
alcançados pela redução ou isenção do imposto 
(Decreto-Lei nº 756, de 1969, art. 24, § 2º). 

§ 1º Na hipótese de o mesmo 
empreendimento compreender também 
atividades não consideradas de interesse 
para o desenvolvimento da Amazônia, a 
pessoa jurídica interessada deverá manter, 
em relação às atividades beneficiadas, 
registros contábeis específicos, para efeito 
de destacar e demonstrar os elementos 
de que se compõem os respectivos custos, 
receitas e resultados (Decreto-Lei nº 756, 
de 1969, art. 24, § 2º). 

§ 2º Os elementos contábeis mencionados 
neste artigo serão registrados 
destacadamente para apuração do 
resultado final (Decreto-Lei nº 756, de 1969, 
art. 24, § 2º). 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1756

§ 3º No caso de o sistema de contabilidade 
adotado pela pessoa jurídica não oferecer 
condições para apuração do lucro por 
atividade, este poderá ser estabelecido com 
base na relação entre as receitas líquidas 
das atividades incentivadas e a receita 
líquida total, observado o disposto no art. 
544. 

Reconhecimento da Isenção 

Art. 558. Os benefícios de que trata esta 
Subseção, uma vez reconhecidos pela SUDAM, 
serão por ela comunicados aos órgãos da 
Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei nº 
756, de 1969, art. 24, § 3º). 

REDUÇÃO DO IMPOSTO

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS DE 
INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

AMAZÔNIA

Art. 559. Até 31 de dezembro de 1997, as pessoas 
jurídicas que mantenham empreendimentos 
econômicos na área de atuação da SUDAM 
e por esta considerados de interesse para o 
desenvolvimento da região, pagarão o imposto 
e adicionais não restituíveis com a redução de 
cinquenta por cento, em relação aos resultados 
obtidos nos referidos empreendimentos. 

§ 1º A redução de que trata este artigo 
somente se aplica ao imposto e adicionais 
não restituíveis calculados com base 
no lucro da exploração (art. 544) do 
empreendimento. 

§ 2º A redução de que trata este artigo não 
impede a aplicação em incentivos fiscais 
(FINAM, FINOR e FUNRES), nas condições 
previstas neste Decreto, com relação ao 
montante de imposto a pagar. 

§ 3º A redução do imposto e adicionais 
não restituíveis, a partir de 1º de janeiro 
de 1998, passa a ser calculada segundo 
os seguintes percentuais (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 3º, § 2º): 

I – trinta e sete e meio por cento, a partir de 
1º de janeiro de 1998 até 31 de dezembro 
de 2003; 

II – vinte e cinco por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 
2008; 

III – doze e meio por cento, a partir de 1º 
de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 
2013. 

§ 4º Fica extinto, relativamente aos períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
3º, § 3º). 

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO DO 
EMPREENDIMENTO

Art. 560. A pessoa jurídica beneficiária da 
redução prevista no artigo anterior, que 
mantiver atividades fora da área de atuação da 
SUDAM, ou cujo empreendimento compreenda, 
também, as atividades não consideradas de 
interesse para o desenvolvimento da Amazônia, 
deverá observar o disposto no art. 557 (Decreto-
Lei nº 756, de 1969, art. 24, § 2º). 

RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO

Art. 561. O direito à redução de que trata o art. 
559, uma vez reconhecido pela SUDAM, será 
por ela comunicado aos órgãos da Secretaria da 
Receita Federal (Decreto-Lei nº 756, de 1969, 
art. 24, § 3º). 

EMPREENDIMENTOS INTEGRANTES DO 
PROGRAMA GRANDE CARAJÁS

DESTINAÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO

Art. 562. O valor do imposto que deixar de ser 
pago em virtude da isenção de que trata o art. 
1º do Decreto-Lei nº 1.825, de 1980, não poderá 
ser distribuído aos sócios e constituirá reserva 
de capital da pessoa jurídica, que deverá ser 
utilizada para investimento no mesmo ou em 
outro empreendimento integrante do Programa 
Grande Carajás. 
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Parágrafo único. A inobservância do 
disposto no caput implicará perda da 
isenção, aplicando-se as disposições dos §§ 
1º e 2º do art. 545 (Decreto-Lei nº 1.825, de 
1980, art. 2º, §§ 2º e 3º). 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 
EMPREENDIMENTO

Art. 563. A pessoa jurídica titular de 
empreendimento integrante do Programa 
Grande Carajás deverá efetuar, com clareza 
e exatidão, o registro contábil das operações 
e dos resultados correspondentes ao 
empreendimento isento, destacando-o do 
registro das operações e dos resultados 
referentes a empreendimentos ou atividades 
não abrangidos pela isenção (Decreto-Lei nº 
1.825, de 1980, art. 3º, parágrafo único). 

Parágrafo único. Na hipótese de o 
sistema de contabilidade adotado pela 
pessoa jurídica não oferecer condições 
para apuração do lucro por atividade, 
este poderá ser estabelecido com base 
na relação entre as receitas líquidas das 
atividades incentivadas e a receita líquida 
total, observado o disposto no art. 544. 

REDUÇÃO DO IMPOSTO COMO INCENTIVO AO 
DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

TURÍSTICOS

Art. 564. As pessoas jurídicas que explorarem 
hotéis e outros empreendimentos turísticos 
relacionados no artigo seguinte, em construção, 
ou que venham a ser construídos, conforme 
projetos aprovados até 31 de dezembro de 
1985, pelo extinto Conselho Nacional de 
Turismo – CNTur, poderão gozar de redução de 
até setenta por cento do imposto e adicionais 
não restituíveis, calculados sobre o lucro da 
exploração (art. 544), por períodos de apuração 
sucessivos, até o total de dez anos, a partir 
da data da conclusão das obras, segundo 
forma, condições e critérios de prioridade 
estabelecidos pelo Poder Executivo. 

EMPRESAS BENEFICIADAS

Art. 565. Poderão gozar da redução do imposto 
de que trata este Capítulo as empresas que se 
dediquem à exploração de: 

I – hotéis e outros meios de hospedagem; 

II – restaurantes de turismo; 

III – empreendimentos de apoio à atividade 
turística. 

Parágrafo único. Consideram-se empre-
endimentos de apoio à atividade turística, 
para efeito deste artigo: 

I – centros de convenções, exposições e 
feiras, e outros equipamentos do mesmo 
gênero, de apoio à rede hoteleira; 

II – aqueles que, pelas dimensões, 
variedades e originalidade das atividades 
recreativas, culturais e desportivas que 
proporcionem aos seus usuários, possam 
identificar-se como atração turística 
internacional, nacional ou regional. 

Art. 566. Somente poderão gozar da redução de 
que trata este Capítulo as empresas (Decreto-
Lei nº 1.439, de 1975, art. 2º): 

I – constituídas no Brasil; 

II – registradas no Instituto Brasileiro de 
Turismo – EMBRATUR, na forma e segundo 
os processos estabelecidos por este, de 
conformidade com os princípios e normas 
baixados pelo extinto CNTur; 

III – com maioria de capital com pleno 
direito de voto pertencente a pessoas 
físicas residentes e domiciliadas no País, ou 
a pessoas jurídicas nacionais, as quais, por 
sua vez, preencham os mesmos requisitos 
acima enumerados. 

Seção III 
AMPLIAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 

Art. 567. O disposto no art. 564 aplica-se à 
ampliação de empreendimentos, se satisfeitos 
os critérios e condições estabelecidos pelo Poder 
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Executivo, inclusive quanto ao escalonamento 
do benefício, segundo a relação entre o custo da 
ampliação e o valor total do empreendimento 
(Decreto-Lei nº 1.439, de 1975, art. 5º). 

Art. 568. Para os efeitos do disposto no 
artigo anterior, considera-se ampliação, 
quando se tratar de hotéis e outros meios de 
hospedagem, a obra da qual tenha resultado, 
a critério do extinto CNTur, o aumento 
simultâneo e adequadamente proporcional 
da área construída, do número de unidades 
habitacionais, dos serviços auxiliares e de infra-
estrutura correspondentes. 

§ 1º Poderá ser equiparada à ampliação 
a realização de obras das quais não 
resulte aumento do número de unidades 
habitacionais, mas que introduzam novos 
serviços considerados de especial interesse 
turístico pelo extinto CNTur. 

§ 2º Nas hipóteses previstas neste artigo, 
o percentual de redução do imposto 
equivalerá ao resultado da aplicação do 
coeficiente que corresponda à relação entre 
o custo da ampliação e o valor total atual do 
empreendimento, limitado esse coeficiente 
ao máximo de um, sobre o percentual 
estabelecido nos termos dos arts. 570 e 
571. 

DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO DO 
EMPREENDIMENTO

Art. 569. Os benefícios previstos neste Capítulo 
serão concedidos à pessoa jurídica titular do 
projeto aprovado. 

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica 
com vários estabelecimentos, aplicar-se-ão 
exclusivamente ao lucro da exploração (art. 
544), auferido por aquele a que se referir 
o projeto, observadas as normas baixadas 
pelo Ministro de Estado da Fazenda 
(Decreto-Lei nº 1.439, de 1975, arts. 4º, 
§ 1º, e 5º, parágrafo único, Decreto-Lei nº 
1.598, de 1977, art. 19, § 1º, alínea e , e 
Decreto-Lei nº 1.730, de 1979, art. 1º, inciso 
I). 

PERCENTUAIS DE REDUÇÃO

Art. 570. O percentual de redução do imposto 
não poderá ultrapassar a: 

I – nos casos de empreendimentos novos: 

a) setenta por cento, quando se tratar das 
atividades citadas no inciso I do art. 565; 

b) cinquenta por cento, quando se tratar 
das atividades citadas nos incisos II e III do 
art. 565; 

II – nos casos de ampliação de empreendi-
mentos: 

a) cinquenta por cento, quando se tratar da 
espécie de ampliação prevista no caput do 
art. 568; trinta e três inteiros e trinta e três 
centésimos por cento, quando se tratar da 
espécie de ampliação prevista no § 1º do 
art. 568. 

RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO

Art. 571. Da resolução do EMBRATUR que 
reconheceu o direito à redução de que trata 
este Capítulo devem constar obrigatoriamente: 

I – a fixação do prazo, por períodos de 
apuração sucessivos, em até dez anos, 
contados a partir da data da conclusão das 
obras; 

II – o percentual da redução; 

III – o montante a depositar a crédito do 
Fundo Geral de Turismo – FUNGETUR. 

CERTIFICADO DE REDUÇÃO

Art. 572. O gozo do benefício da redução ficará 
condicionado, em cada período de apuração, à 
verificação, a cargo do EMBRATUR: 

I – da manutenção, pelo empreendimento 
beneficiário, dos padrões de qualidade, 
higiene, conforto, serviços e preços 
constantes do projeto aprovado; 

II – do cumprimento de todas as obrigações 
contraídas pela empresa em virtude da 
aprovação do projeto; 
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III – da quitação da empresa com suas 
obrigações fiscais e parafiscais, federais, 
estaduais e municipais. 

§ 1º Satisfeitas as condições previstas neste 
artigo, o EMBRATUR emitirá o "Certificado 
de Redução do Imposto de Renda", válido 
para o período de apuração a que se referir. 

§ 2º Não atendidas as condições previstas 
neste artigo, o EMBRATUR, considerada 
a gravidade das falhas encontradas e a 
circunstância de ser o infrator primário ou 
reincidente: 

I – não emitirá o "Certificado de Redução 
do Imposto de Renda" para o período de 
apuração correspondente; 

II – cassará o benefício concedido. 

DESTINAÇÃO DO VALOR DA REDUÇÃO

Art. 573. O valor da redução de que trata este 
Capítulo terá a destinação prevista no art. 545 
e deverá ser aplicado diretamente em atividade 
turística (Decreto-Lei nº 1.439, de 1975, art. 4º, 
§ 2º). 

INCENTIVOS A EMPRESAS MONTADORAS E 
FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
NAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-

OESTE

Art. 574. Poderá ser concedida, nas condições 
fixadas em regulamento, com vigência até 31 
de dezembro de 1999, isenção do imposto e 
adicionais, calculados com base no lucro da 
exploração do empreendimento (art. 544), 
exclusivamente às empresas habilitadas pelo 
Poder Executivo até 31 de maio de 1997, 
instaladas ou que venham a se instalar nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que 
sejam montadoras e fabricantes de: 

I – veículos automotores terrestres de 
passageiros e de uso misto de duas rodas 
ou mais e jipes; 

II – caminhonetas, furgões, pick-ups e 
veículos automotores, de quatro rodas ou 
mais, para transporte de mercadorias de 

capacidade máxima de carga não superior a 
quatro toneladas; 

III – veículos automotores terrestres de 
transporte de mercadorias de capacidade de 
carga igual ou superior a quatro toneladas, 
veículos terrestres para transporte de dez 
pessoas ou mais e caminhões-tratores; 

IV – tratores agrícolas e colheitadeiras; 

V – tratores, máquinas rodoviárias e de 
escavação e empilhadeiras; 

VI – carroçarias para veículos automotores 
em geral; 

VII – reboques e semi-reboques utilizados 
para o transporte de mercadorias; 

VIII – partes, peças componentes, conjuntos 
e subconjuntos-acabados e semi-acabados 
e pneumáticos, destinados aos produtos 
relacionados neste e nos incisos anteriores. 

Parágrafo único. O benefício da isenção 
alcança, observada as condições fixadas 
em regulamento, os empreendimentos 
que tenham como objeto a fabricação dos 
produtos relacionados no inciso VIII deste 
artigo, desde que tenham sido habilitados 
até 31 de dezembro de 1997. 

Art. 575. Para os projetos habilitados no período 
de 1º de janeiro de 1998 até 31 de março de 
1998, relativos aos empreendimentos que 
tenham como objeto a fabricação dos produtos 
relacionados no inciso VIII, do artigo anterior, 
o benefício fiscal passa a ser de redução do 
imposto e adicionais não restituíveis, no 
percentual de setenta e cinco por cento sobre 
o lucro da exploração (art. 544), até 31 de 
dezembro de 1999. 

Art. 576. O Poder Executivo estabelecerá os 
requisitos para habilitação das empresas ao 
tratamento a que se refere este Capítulo, bem 
como os mecanismos de controle necessários à 
verificação do seu cumprimento (Lei nº 9.440, 
de 1997, art. 13). 
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Parágrafo único. O reconhecimento do 
benefício de que trata este Capítulo está 
condicionado à apresentação da habilitação 
mencionada neste artigo (Lei nº 9.440, de 
1997, art. 13, parágrafo único). 

DESTINAÇÃO DO VALOR DA ISENÇÃO

Art. 577. O valor do imposto que deixar de ser 
pago em virtude da isenção de que trata este 
Capítulo não poderá ser distribuído aos sócios 
ou acionistas e constituirá reserva de capital 
da pessoa jurídica, que somente poderá ser 
utilizada para absorção de prejuízos ou aumento 
do capital social (Lei nº 9.440, de 1997, art. 1º, 
§ 10). 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, 
serão considerados, também, como 
distribuição do valor do imposto (Lei nº 
9.440, de 1997, art. 1º, § 11): 

I – a restituição de capital aos sócios ou 
acionistas, em casos de redução do capital 
social, até o montante do aumento com 
incorporação da reserva; 

II – a partilha do acervo líquido da sociedade 
dissolvida, até o valor do saldo da reserva 
de capital. 

Art. 578. A inobservância do disposto no artigo 
anterior importa perda da isenção e obrigação 
de recolher, com relação à importância 
distribuída, o imposto que a pessoa jurídica 
tiver deixado de pagar, acrescido de multa e 
juros moratórios (Lei nº 9.440, de 1997, art. 1º, 
§ 12). 

Art. 579. O valor da isenção, lançado em 
contrapartida à conta de reserva de capital, 
nos termos do art. 577, não será dedutível na 
determinação do lucro real (Lei nº 9.440, de 
1997, art. 1º, § 13). 

CONDICIONAMENTO DA ISENÇÃO

Art. 580. O tratamento fiscal previsto neste 
Capítulo (Lei nº 9.440, de 1997, art. 16): 

I – fica condicionado à comprovação, 
pelo contribuinte, da regularidade com 

o pagamento de todos os tributos e 
contribuições federais; 

II – não poderá ser usufruído cumulativa-
mente com outros da mesma natureza e 
com aqueles previstos na legislação da Zona 
Franca de Manaus, das Áreas de Livre Co-
mércio, da Amazônia Ocidental, do Fundo 
de Investimentos do Nordeste (FINOR) e do 
Fundo de Investimentos da Amazônia (FI-
NAM). 

DEDUÇÕES DO IMPOSTO

INCENTIVOS À PARTICIPAÇÃO EM 
PROGRAMAS VOLTADOS AO TRABALHADOR

PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO DO 
TRABALHADOR

DEDUÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

Art. 581. A pessoa jurídica poderá deduzir, do 
imposto devido, valor equivalente à aplicação da 
alíquota do imposto sobre a soma das despesas 
de custeio realizadas, no período de apuração, 
em programas de alimentação do trabalhador, 
nos termos desta Seção (Lei nº 6.321, de 14 de 
abril de 1976, art. 1º). 

Parágrafo único. As despesas de custeio 
admitidas na base de cálculo do incentivo 
são aquelas que vierem a constituir o custo 
direto e exclusivo do serviço de alimentação, 
podendo ser considerados, além da 
matéria-prima, mão-de-obra, encargos 
decorrentes de salários, asseio e os gastos 
de energia diretamente relacionados ao 
preparo e à distribuição das refeições. 

Art. 582. A dedução está limitada a quatro 
por cento do imposto devido em cada período 
de apuração, podendo o eventual excesso 
ser transferido para dedução nos dois anos-
calendário subsequentes (Lei nº 6.321, de 1976, 
art. 1º, §§ 1º e 2º, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 
5º). 

Parágrafo único. O total da dedução deste 
artigo e a referida no inciso I do art. 504, 
não poderá exceder a quatro por cento do 



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1761

imposto devido (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
6º, inciso I). 

Art. 583. Para a execução dos programas de 
alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica 
beneficiária poderá manter serviço próprio de 
refeições, distribuir alimentos e firmar convênio 
com entidades fornecedoras de alimentação 
coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais 
e sociedades cooperativas. 

§ 1º A pessoa jurídica beneficiária será 
responsável por quaisquer irregularidades 
resultantes dos programas executados na 
forma deste artigo. 

§ 2º A pessoa jurídica que custear em 
comum as despesas referidas neste artigo 
poderá beneficiar-se da dedução do art. 
581 pelo critério de rateio do custo total da 
alimentação. 

DESPESAS ABRANGIDAS PELO INCENTIVO

Art. 584. A dedução de que trata esta Seção 
somente se aplica às despesas com programas 
de alimentação do trabalhador, previamente 
aprovados pelo Ministério do Trabalho (Lei nº 
6.321, de 1976, art. 1º). 

Parágrafo único. Entende-se como prévia 
aprovação pelo Ministério do Trabalho a 
apresentação de documento hábil definido 
em Portaria dos Ministros de Estado do 
Trabalho, da Saúde e da Fazenda. 

Art. 585. Os programas de que trata esta Seção 
deverão conferir prioridade ao atendimento dos 
trabalhadores de baixa renda e limitar-se-ão aos 
contratados pela pessoa jurídica beneficiária 
(Lei nº 6.321, de 1976, art. 2º). 

§ 1º Os trabalhadores de renda mais 
elevada poderão ser incluídos no programa 
de alimentação, desde que esteja 
garantido o atendimento da totalidade dos 
trabalhadores contratados pela pessoa 
jurídica beneficiária que percebam até cinco 
salários mínimos. 

§ 2º A participação do trabalhador fica 
limitada a vinte por cento do custo direto da 
refeição. 

§ 3º A quantificação do custo direto da 
refeição far-se-á conforme o período de 
execução do programa aprovado pelo 
Ministério do Trabalho, limitado ao máximo 
de doze meses. 

§ 4º As pessoas jurídicas beneficiárias do 
Programa de Alimentação do Trabalhador – 
PAT poderão estender o benefício previsto 
nesse Programa aos trabalhadores por elas 
dispensados, no período de transição para 
um novo emprego, limitada a extensão ao 
período seis meses (Lei nº 6.321, de 1976, 
art. 2º, §§ 2º e 3º, Medida Provisória nº 
1.779, de 1998, art. 3º, e Medida Provisória 
nº 1.726, de 1998, art. 4º). 

§ 5º As pessoa jurídicas beneficiárias do 
Programa de Alimentação do Trabalhador 
– PAT, poderão estender o benefício 
previsto nesse programa aos empregados 
que estejam com contrato suspenso para 
participação em curso ou programa de 
qualificação profissional, limitada essa 
extensão ao período cinco meses (Lei nº 
6.321, de 1976, art. 2º, §§ 2º e 3º, Medida 
Provisória nº 1.779, de 1998, art. 3º, e 
Medida Provisória nº 1.726, de 1998, art. 
4º). 

A adesão ao PAT deve¬rá ser efetuada 
de 1 de janeiro a 31 de março de cada 
ano, para ter validade máxima de doze 
meses, até 31 de dezembro do mesmo 
ano, observando-se que quando a 
adesão ao programa ocorrer após 31 
de março, o período de validade será 
contado da data de apresentação até 
31 de dezembro do mesmo ano.



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1762

PESSOA JURÍDICA INSTALADA NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA SUDENE OU DA SUDAM

Art. 588. A pessoa jurídica beneficiada com 
isenção do imposto na forma dos arts. 546, 
547, 554 ou 555 e que executar programa de 
alimentação do trabalhador, nos termos desta 
Seção, poderá utilizar o incentivo fiscal previsto 
no art. 581, calculado dentro dos limites fixados 
para as demais pessoas jurídicas, considerado 
o imposto que seria devido (art. 541) caso não 
houvesse a isenção (Lei nº 6.542, de 28 de junho 
de 1978, art. 1º). 

Parágrafo único. A base de cálculo para 
o incentivo será o total dos dispêndios 
comprovadamente realizados em 
conformidade com projetos previamente 
aprovados pelo Ministério do Trabalho (Lei 
nº 6.542, de 1978, art. 1º, parágrafo único). 

Art. 589. A utilização do incentivo facultada no 
artigo anterior far-se-á mediante constituição 
de crédito para pagamento do imposto sobre 
produtos industrializados devido em razão das 
operações da pessoa jurídica (Lei nº 6.542, de 
1978, art. 2º). 

§ 1º Caso não haja possibilidade de 
aproveitamento do incentivo na forma 
deste artigo, a pessoa jurídica fará 
jus a ressarcimento da importância 
correspondente com recursos de dotação 
orçamentária própria do Ministério do 
Trabalho (Lei nº 6.542, de 1978, art. 2º, 
parágrafo único). 

§ 2º Compete ao Ministro de Estado da 
Fazenda baixar as instruções necessárias 
para a execução do disposto nesta Subseção 
(Lei nº 6.542, de 1978, art. 3º). 

VALE-TRANSPORTE

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 590. O excesso relativo ao incentivo de 
dedução do Vale-transporte, apurado nos anos-
calendário de 1996 e 1997, poderá ser deduzido 
do imposto devido em até dois anos-calendário 

subsequentes ao da apuração, observado o 
limite de oito por cento do imposto devido. 

FUNDO DE AMPARO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE

Art. 591. A pessoa jurídica poderá deduzir do 
imposto devido, em cada período de apuração, 
o total das doações efetuadas aos fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – nacional, 
estaduais ou municipais – devidamente 
comprovadas, obedecidos os limites 
estabelecidos pelo Poder Executivo, vedada 
a dedução como despesa operacional (Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, art. 260, Lei nº 
8.242, de 12 de outubro de 1991, art. 10, e Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 13, inciso VI). 

APLICAÇÃO DO IMPOSTO EM INVESTIMENTOS 
REGIONAIS

OPÇÃO NA DECLARAÇÃO

Art. 592. A pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real poderá optar pela aplicação 
de parcelas do imposto de renda devido, 
nos termos do disposto neste Capítulo, em 
incentivos fiscais especificados nos arts. 609, 
611 e 613 (Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de 
dezembro de 1974, art. 1º).

Observe-se que as empresas optantes 
pelo lucro presumido ou tributadas 
pelo lucro arbitrado não têm direito 
aos incentivos respectivos.

Art. 593. O valor do imposto recolhido na 
forma dos arts. 454 e 455, mantidas as demais 
disposições sobre a matéria, integrará o cálculo 
dos incentivos fiscais destinados ao FINOR, 
FINAM e FUNRES (Lei nº 8.541, de 1992, art. 
11). 

Art. 594. Os incentivos a que se refere este 
Capítulo não se aplicam aos impostos devidos 
por lançamento de ofício ou suplementar, 
observado ainda o disposto no § 11 do art. 394 
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(Lei nº 4.239, de 1963, art. 18, § 5º, alínea a , e 
Decreto-Lei nº 756, de 1969, art. 1º, § 6º). 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Art. 595. As deduções do imposto feitas 
em conformidade com este Capítulo serão 
aplicadas, conforme o caso, no Fundo de 
Investimentos do Nordeste – FINOR, no Fundo 
de Investimentos da Amazônia – FINAM e no 
Fundo de Recuperação Econômica do Estado do 
Espírito Santo – FUNRES. 

FINOR

Art. 596. O FINOR será administrado e operado 
pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB, 
sob a supervisão da SUDENE (Decreto-Lei nº 
1.376, de 1974, arts. 2º e 5º). 

FINAM

Art. 597. O FINAM será administrado e operado 
pelo Banco da Amazônia S.A. – BASA, sob a 
supervisão da SUDAM (Decreto-Lei nº 1.376, de 
1974, arts. 2º e 6º). 

FUNRES

Art. 598. O FUNRES será administrado e 
disciplinado pelo Grupo Executivo para a 
Recuperação Econômica do Estado do Espírito 
Santo – GERES (Decreto-Lei nº 880, de 1969, art. 
7º). 

LIMITES DAS APLICAÇÕES

Art. 599. Sem prejuízo do limite específico para 
cada incentivo, o conjunto das aplicações de 
que trata este Capítulo não poderá exceder, 
em cada período de apuração, os percentuais a 
seguir indicados do imposto devido pela pessoa 
jurídica (Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 11, 
§ 3º, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 2º): 

III – dez por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, considera-se imposto devido 
aquele calculado de acordo com o art. 541, 

acrescido daqueles referidos nos arts. 454 
e 455, e diminuído do imposto deduzido a 
título de incentivo: 

I – a programas de alimentação ao 
trabalhador (art. 581); 

II – ao vale-transporte (art. 590), até 31 de 
dezembro de 1999, se for o caso; 

III – ao desenvolvimento tecnológico 
industrial (arts. 496 e 504, inciso I); 

IV – às atividades culturais e artísticas (art. 
476); 

V – à atividade audiovisual (art. 484); 

VI – ao Fundo do Amparo da Criança e do 
Adolescente (art. 591); 

VII – de redução ou isenção do imposto 
(arts. 546, 547, 551, 554, 555, 559, 562, 
564, 567 e 574); 

VIII – de redução por reinvestimento no 
caso de empresas instaladas nas regiões da 
SUDAM e da SUDENE (art. 612). 

Art. 600. O direito à aplicação em incentivos 
fiscais previstos neste Decreto será sempre 
assegurado às pessoas jurídicas, qualquer que 
tenha sido a importância descontada na fonte 
a título de antecipação do imposto devido na 
declaração de rendimentos (Decreto-Lei nº 
1.089, de 1970, art. 8º). 

PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO

OPÇÃO E RECOLHIMENTO DO INCENTIVO

Art. 601. As pessoas jurídicas tributadas com 
base no lucro real poderão manifestar a opção 
pela aplicação do imposto em investimentos 
regionais (arts. 609, 611 e 613) na declaração 
de rendimentos ou no curso do ano-calendário, 
nas datas de pagamento do imposto com 
base no lucro estimado (art. 222), apurado 
mensalmente, ou no lucro real, apurado 
trimestralmente (Lei nº 9.532, de 1997, art. 4º). 

§ 1º A opção, no curso do ano-calendário, 
será manifestada mediante o recolhimento, 
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por meio de documento de arrecadação 
(DARF) específico, de parte do imposto 
sobre a renda de valor equivalente a até (Lei 
nº 9.532, de 1997, art. 4º, § 1º): 

I – dezoito por cento para o FINOR e FINAM 
e vinte e cinco por cento para o FUNRES, a 
partir de janeiro de 1998 até dezembro de 
2003; 

II – doze por cento para o FINOR e FINAM e 
dezessete por cento para o FUNRES, a partir 
de janeiro de 2004 até dezembro de 2008; 

III – seis por cento para o FINOR e FINAM e 
nove por cento para o FUNRES, a partir de 
janeiro de 2009 até dezembro de 2013. 

§ 2º No DARF a que se refere o parágrafo 
anterior, a pessoa jurídica deverá indicar 
o código de receita relativo ao fundo pelo 
qual houver optado (Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 4º, § 2º). 

§ 3º Os recursos de que trata este artigo 
serão considerados disponíveis para 
aplicação nas pessoas jurídicas destinatárias 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 4º, § 3º). 

§ 4º A liberação, no caso das pessoas 
jurídicas a que se refere o art. 606, será 
feita à vista de DARF específico, observadas 
as normas expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
4º, § 4º). 

§ 5º A opção manifestada na forma deste 
artigo é irretratável, não podendo ser 
alterada (Lei nº 9.532, de 1997, art. 4º, § 
5º). 

§ 6º Se os valores destinados para os 
fundos, na forma deste artigo, excederem 
o total a que a pessoa jurídica tiver direito, 
apurado na declaração de rendimentos, a 
parcela excedente será considerada (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 4º, § 6º): 

I – em relação às empresas de que trata o 
art. 606, como recursos próprios aplicados 
no respectivo projeto; 

II – pelas demais empresas, como subscrição 
voluntária para o fundo destinatário da 
opção manifestada no DARF. 

§ 7º Na hipótese de pagamento a menor 
de imposto em virtude de excesso de valor 
destinado para os fundos, a diferença 
deverá ser paga com acréscimo de multa 
e juros, calculados de conformidade com 
a legislação do imposto de renda (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 4º, § 7º). 

§ 8º Fica vedada, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir 
de 1º de janeiro de 2014, a opção pelos 
benefícios fiscais de que trata este artigo 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 4º, § 8º). 

Para fins de planejamento tributário, 
recomenda-se que as empresas que 
não tiverem projetos próprios não 
recolham o incentivo fiscal em DARF 
específico porque não terão qualquer 
vantagem, tendo o risco de recolher a 
maior o incentivo. 

Se pagar tudo como IRPJ, poderá optar, 
na DIPJ, no fundo escolhido, mantendo 
o direito de receber os certificados de 
investimentos, no montante máximo 
permitido. 

DESTINAÇÃO DE PARTE DA APLICAÇÃO AO 
PIN E AO PROTERRA 

Art. 602. Até 31 de dezembro de 1999, das 
quantias correspondentes às opções para 
aplicação, nos termos deste Capítulo, no FINOR 
(art. 609) e no FINAM (art. 611), serão deduzidos 
proporcionalmente às diversas destinações dos 
incentivos fiscais na declaração de rendimentos: 

I – vinte e quatro por cento, que serão 
creditados diretamente em conta do 
Programa de Integração Nacional – PIN, 
para financiar o plano de obras de infra-
estrutura nas áreas de atuação da SUDENE 
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e da SUDAM e promover sua mais rápida 
integração à economia nacional (Decreto-
Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970, arts. 
1º e 5º, e Decreto-Lei nº 2.397, de 1987, art. 
13, parágrafo único, e Lei nº 8.167, de 1991, 
art. 2º); 

II – dezesseis por cento, que serão 
creditados diretamente em conta do 
Programa de Redistribuição de Terras e de 
Estímulo à Agro-Indústria do Norte e do 
Nordeste – PROTERRA, com o objetivo de 
promover o mais fácil acesso do homem à 
terra, criar melhores condições de emprego 
de mão-de-obra e fomentar a agro-
indústria nas áreas de atuação da SUDENE 
e da SUDAM (Decreto-Lei nº 1.179, de 6 de 
julho de 1971, arts. 1º e 6º, e Decreto-Lei nº 
2.397, de 1987, art. 13, parágrafo único, e 
Lei nº 8.167, de 1991, art. 2º). 

CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS 

Art. 603. A Secretaria da Receita Federal, com 
base nas opções exercidas pelos contribuintes 
e no controle dos recolhimentos, encaminhará, 
para cada ano-calendário, aos Fundos referidos 
no art. 595, registros de processamento 
eletrônico de dados que constituirão ordens de 
emissão de certificados de investimentos, em 
favor das pessoas jurídicas optantes (Decreto-
Lei nº 1.376, de 1974, art. 15, e Decreto-Lei nº 
1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 1º). 

§ 1º As ordens de emissão de que trata 
este artigo terão seus valores calculados, 
exclusivamente, com base nas parcelas 
do imposto recolhidas dentro do exercício 
financeiro e os certificados emitidos 
corresponderão a quotas dos fundos de 
investimento .

§ 2º As quotas previstas no parágrafo 
anterior serão nominativas, poderão 
ser negociadas por seu titular, ou por 
mandatário especial, e terão sua cotação 
realizada diariamente pelos bancos 
operadores. 

§ 3º As quotas dos fundos de investimento 
terão validade para fins de caução junto aos 

órgãos públicos federais, da administração 
direta ou indireta, pela cotação diária 
referida no § 2º. 

§ 4º Reverterão para os fundos de 
investimento os valores das ordens de 
emissão cujos títulos pertinentes não forem 
procurados pelas pessoas jurídicas optantes 
até o dia 30 de setembro do terceiro ano 
subsequente ao ano-calendário a que 
corresponder a opção. 

§ 5º A Secretaria da Receita Federal, 
com base nas opções exercidas pelos 
contribuintes e no controle dos 
recolhimentos, expedirá, em cada ano-
calendário, à pessoa jurídica optante, 
extrato de conta corrente contendo os 
valores efetivamente considerados como 
imposto e como aplicação nos fundos de 
investimento. 

Art. 604. Não serão consideradas, para efeito de 
cálculo das ordens de emissão de certificados 
de investimentos, as opções inferiores a oito 
reais e vinte e oito centavos.

CONVERSÃO EM TÍTULOS 

Art. 605. Os certificados de investimentos 
poderão ser convertidos, mediante leilões 
especiais realizados nas bolsas de valores, em 
títulos pertencentes às carteiras dos Fundos, de 
acordo com suas respectivas cotações (Lei nº 
8.167, de 1991, art. 8º). 

Parágrafo único. Os certificados de 
investimentos referidos neste artigo 
poderão ser escriturais, mantidos em conta 
de depósito junto aos bancos operadores 
(Lei nº 8.167, de 1991, art. 8º, § 3º). 

DESTINAÇÃO A PROJETO PRÓPRIO 

Art. 606. As Agências de Desenvolvimento 
Regional e os bancos operadores assegurarão 
às pessoas jurídicas ou grupos de empresas 
coligadas que, isolada ou conjuntamente, 
detenham, pelo menos, cinquenta e um por 
cento do capital votante de sociedade titular de 
projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, 
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nesse projeto, de recursos equivalentes a 
setenta por cento do valor das opções de que 
tratam os arts. 609, 611 e 613 (Lei nº 8.167, de 
1991, art. 9º). 

§ 1º Na hipótese de que trata este artigo, 
serão obedecidos os limites de incentivos 
fiscais constantes do esquema financeiro 
aprovado para o projeto, ajustado ao 
Orçamento Anual dos Fundos (Lei nº 8.167, 
de 1991, art. 9º, § 1º). 

§ 2º Nos casos de participação conjunta, 
será obedecido o limite mínimo de dez por 
cento do capital votante para cada pessoa 
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a 
ser integralizado com recursos próprios (Lei 
nº 8.167, de 1991, art. 9º, § 2º). 

§ 3º Relativamente aos projetos privados, 
não governamentais, voltados para 
a construção e exploração de vias de 
comunicação e transporte e de complexos 
energéticos considerados prioritários para o 
desenvolvimento regional, o limite mínimo 
de que trata o parágrafo anterior será de 
cinco por cento (Lei nº 8.167, de 1991, art. 
9º, § 4º). 

§ 4º Consideram-se empresas coligadas, 
para fins do disposto neste artigo, aquelas 
cuja maioria do capital votante seja 
controlada, direta ou indiretamente, 
pela mesma pessoa física ou jurídica, 
compreendida também, esta última, como 
integrante do grupo (Lei nº 8.167, de 1991, 
art. 9º, § 5º). 

§ 5º Os investidores que se enquadrarem na 
hipótese deste artigo deverão comprovar 
essa situação antecipadamente à aprovação 
do projeto. 

§ 6º A aplicação dos recursos dos Fundos 
relativos às pessoas jurídicas ou grupos de 
empresas coligadas que se enquadrarem na 
hipótese deste artigo será realizada: 

I – quando o controle acionário ocorrer de 
forma isolada, sob a modalidade de ações 

ordinárias ou preferenciais, observadas as 
normas das sociedades por ações; 

II – nos casos de participação conjunta 
minoritária, sob a modalidade de ações ou 
debêntures conversíveis ou não em ações. 

§ 7º As pessoas jurídicas que tenham 
assegurado a aplicação em projetos 
próprios, na forma deste artigo, poderão 
destinar, mediante indicação, no Documento 
de Arrecadação de Receitas Federais – 
DARF, do código de receita exclusivo do 
fundo ou dos fundos beneficiários, uma 
parcela do imposto, pago por estimativa, de 
valor equivalente a (Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 4º, § 1º): 

III – seis por cento para o FINOR e FINAM e 
nove por cento para o FUNRES, a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

§ 8º Ocorrendo destinação para os fundos 
em valor superior às opções calculadas 
com base na apuração anual informada 
na declaração de rendimentos, a parcela 
excedente não será considerada como 
imposto, mas como parcela de recursos 
próprios aplicada no respectivo projeto. 

INTRANSFERIBILIDADE DO INVESTIMENTO

Art. 607. As ações adquiridas na forma do caput 
do artigo anterior, bem assim as de que trata 
o § 2º do mesmo artigo, serão nominativas 
e intransferíveis, até a data de emissão do 
certificado de implantação do projeto pela 
agência de desenvolvimento competente 
(Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 19, e 
Decreto-Lei nº 2.304, de 1986, art. 1º). 

§ 1º Excepcionalmente, em casos de 
falência, liquidação do acionista ou se 
for justificadamente imprescindível para 
o bom andamento do projeto, a agência 
de desenvolvimento poderá autorizar a 
alienação das ações a que se refere este 
artigo (Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 
19, § 1º, e Decreto-Lei nº 2.304, de 1986, 
art. 1º). 
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§ 2º Serão nulos de pleno direito os atos 
ou contratos que tenham por objeto a 
oneração, a alienação ou promessa de 
alienação, a qualquer título, das ações 
a que se refere este artigo, celebrados 
antes do término do prazo do período de 
inalienabilidade ou sem observância do 
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei 
nº 1.376, de 1974, art. 19, § 2º, e Decreto-
Lei nº 2.304, de 1986, art. 1º). 

INTRANSFERIBILIDADE DE RENDIMENTOS 
PARA O EXTERIOR

Art. 608. Os lucros ou rendimentos derivados 
de investimentos feitos com as parcelas do 
imposto devido, nos termos deste Capítulo, 
não poderão ser transferidos para o exterior, 
direta ou indiretamente, a qualquer título, sob 
pena de revogação dos aludidos incentivos e 
exigibilidade das parcelas não efetivamente 
pagas do imposto, acrescidas de multa de dez 
por cento ao ano, sem prejuízo das demais 
sanções específicas para o não recolhimento do 
imposto (Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 11, 
§ 5º, e Decreto-Lei nº 1.563, de 29 de julho de 
1977, art. 1º). 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a 
remessa para o exterior da remuneração 
correspondente a investimentos de capital 
estrangeiro, eventualmente admitidos 
no projeto beneficiado, sempre que 
ditos investimentos revistam a forma 
de participação de capital e tenham 
sido devidamente autorizados pelos 
órgãos governamentais competentes 
e a remuneração obedeça aos limites 
e condições legalmente estabelecidos 
(Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 11, § 6º, 
e Decreto-Lei nº 1.563, de 1977, art. 1º). 

§ 2º A proibição de que trata este artigo 
não impede que os lucros ou rendimentos 
derivados dos investimentos feitos com 
o produto dos incentivos fiscais sejam 
aplicados na aquisição de equipamentos, 
sem similar nacional, oriundos do 
exterior, mediante aprovação da agência 
de desenvolvimento regional ou setorial 

respectiva, quando for o caso (Decreto-Lei 
nº 1.376, de 1974, art. 11, § 7º, e Decreto-
Lei nº 1.563, de 1977, art. 1º). 

DEDUÇÃO DO IMPOSTO PARA 
INVESTIMENTO NA ÁREA DA SUDENE

Art. 609. A pessoa jurídica, mediante indicação 
em sua declaração de rendimentos, poderá 
optar pela aplicação de percentuais do imposto 
devido, na forma a seguir indicada, no FINOR, 
em projetos considerados de interesse para o 
desenvolvimento econômico dessa região pela 
SUDENE, inclusive os relacionados com pesca, 
turismo, florestamento e reflorestamento 
localizados nessa área (Decreto-Lei nº 1.376, 
de 1974, art. 11, inciso I, Decreto-Lei nº 1.478, 
de 26 de agosto de 1976, art. 1º, Decreto-Lei nº 
2.397, de 1987, art. 12, inciso III, Lei nº 8.167, 
de 1991, arts. 1º, inciso I, e 23, e Lei nº 9.532, de 
1997, art. 2º): 

III – dez por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

Parágrafo único. Fica extinto, relativamente 
aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 1º de janeiro de 2014, o benefício 
fiscal de que trata este artigo (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 2º, § 2º). 

Art. 610. Em substituição à faculdade prevista 
no artigo anterior, as empresas concessionárias 
de energia elétrica nos Estados abrangidos, total 
ou parcialmente, pela ação da SUDENE, poderão 
descontar até cinquenta por cento do valor do 
imposto devido, para fins de investimento ou 
aplicação em projetos de energia elétrica (Lei nº 
5.508, de 1968, art. 97). 

§ 1º Consideram-se projetos de energia 
elétrica, para os fins previstos neste 
artigo, os localizados na área de atuação 
da SUDENE, que se destinem à geração, 
transmissão, distribuição e eletrificação 
rural, declarados, pela autarquia, de 
interesse para o desenvolvimento do 
Nordeste (Lei nº 5.508, de 1968, art. 97). 
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§ 2º Nas empresas cujo controle acionário 
seja de propriedade direta ou indireta de 
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou 
com sede no exterior ou caracterizadas 
como de capital estrangeiro na forma da 
legislação específica em vigor, o valor dos 
recursos a que se refere este artigo não 
poderá ultrapassar, em qualquer hipótese, 
o montante de recursos próprios aplicados 
no projeto. 

DEDUÇÃO DO IMPOSTO PARA INVESTIMENTO 
NA ÁREA DA SUDAM

Art. 611. A pessoa jurídica, mediante indicação 
em sua declaração de rendimentos, poderá 
optar pela aplicação de percentuais do imposto 
devido, na forma a seguir indicada no FINAM, 
em projetos considerados de interesse para o 
desenvolvimento econômico dessa região pela 
SUDAM, inclusive os relacionados com pesca, 
turismo, florestamento e reflorestamento 
localizados nessa área (Decreto-Lei nº 1.376, 
de 1974, art. 11, inciso I, Decreto-Lei nº 1.478, 
de 1976, art. 1º, Decreto-Lei nº 2.397, de 1987, 
art. 12, inciso III, Lei nº 8.167, de 1991, arts. 1º, 
inciso I, e 23, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 2º): 

I – trinta por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 1998 até 31 de dezembro 
de 2003; 

II – vinte por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2004 até 31 de dezembro 
de 2008; 

III – dez por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

Parágrafo único. Fica extinto, relativamente 
aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 1º de janeiro de 2014, o benefício 
fiscal de que trata este artigo (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 2º, § 2º). 

DEPÓSITOS PARA REINVESTIMENTO

Art. 612. As empresas que tenham 
empreendimentos industriais e agro-industriais, 
inclusive os de construção civil, em operação 
nas áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM, 
poderão depositar no Banco do Nordeste 
do Brasil S/A e no Banco da Amazônia S/A, 
respectivamente, para reinvestimento, os 
percentuais a seguir indicados, do imposto 
devido pelos referidos empreendimentos, 
calculados sobre o lucro da exploração (art. 
544), acrescidos de cinquenta por cento de 
recursos próprios, ficando, porém, a liberação 
desses recursos condicionada à aprovação, 
pelas Agências do Desenvolvimento Regional, 
dos respectivos projetos técnicos econômicos 
de modernização ou complementação de 
equipamento (Lei nº 8.167, de 1991, arts. 1º, 
inciso II, 19 e 23, Lei nº 8.191, de 1991, art. 4º, e 
Lei nº 9.532, de 1997, art. 2º): 

III – dez por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

§ 1º O depósito referido neste artigo deverá 
ser efetuado no mesmo prazo fixado para 
pagamento do imposto. 

§ 2º As parcelas não depositadas até 
o último dia útil do ano-calendário 
subsequente ao de apuração do lucro real 
correspondente serão recolhidas como 
imposto. 

§ 3º Em qualquer caso, a inobservância do 
prazo importará recolhimento dos encargos 
legais como receita da União. 

§ 4º Na hipótese de o projeto não ser 
aprovado, caberá ao banco operador 
devolver à empresa depositante a parcela 
de recursos próprios e recolher à União o 
valor depositado como incentivo (Lei nº 
8.167, de 1991, art. 19, § 3º). 

§ 5º O incentivo deste artigo não pode ser 
usufruído cumulativamente com outro 
idêntico, salvo quando expressamente 
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autorizado em lei (Lei nº 8.191, de 1991, 
art. 5º). 

§ 6º Fica extinto, relativamente ao períodos 
de apuração encerrados a partir de 1º de 
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que 
trata este artigo (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
2º, § 2º). 

DEDUÇÃO DO IMPOSTO PARA INVESTIMENTO 
NA ÁREA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 613. A pessoa jurídica domiciliada no Estado 
do Espírito Santo, mediante indicação em sua 
declaração de rendimentos, poderá optar pela 
aplicação dos percentuais do imposto devido, a 
seguir indicados, no FUNRES, na forma prescrita 
em regulamento (Decreto-Lei nº 880, de 1969, 
art. 4º, Decreto-Lei nº 1.376, de 1974, art. 11, 
inciso V, Lei nº 8.167, de 1991, arts. 1º, inciso I, 
e 23, e Lei nº 9.532, de 1997, art. 2º, § 1º): 

III – nove por cento, relativamente aos 
períodos de apuração encerrados a partir de 
1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro 
de 2013. 

Parágrafo único. Fica extinto, relativamente 
aos períodos de apuração encerrados a 
partir de 1º de janeiro de 2014, o benefício 
fiscal de que trata este artigo (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 2º, § 2º). 

PESSOAS JURÍDICAS EXCLUÍDAS DO GOZO DOS 
INCENTIVOS

Art. 614. Não podem se beneficiar da dedução 
dos incentivos de que trata este Capítulo: 

I – as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro presumido (art. 516) (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 11); 

II – as pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro arbitrado (art. 529) (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 11); 

III – as empresas instaladas em Zona de 
Processamento de Exportação – ZPE (art. 
400) (Decreto-Lei nº 2.452, de 1988, art. 
18); 

IV – as microempresas – ME e empresas 
de pequeno porte – EPP, optantes pelo 
SIMPLES (art. 185) (Lei nº 9.317, de 1996, 
art. 5º, § 5º); 

V – as empresas referidas no § 2º do art. 
541, relativamente à parcela do lucro 
inflacionário tributada à alíquota de seis por 
cento; 

VI – as pessoas jurídicas com registro no 
Cadastro Informativo de créditos não 
quitados do setor público federal – CADIN 
(Medida Provisória nº 1.779, de 1998, arts. 
6º, inciso II, e 7º). 

Parágrafo único. A concessão ou 
reconhecimento de qualquer incentivo 
ou benefício fiscal, relativos a tributos e 
contribuições administrados pela Secretaria 
da Receita Federal, fica condicionada à 
comprovação pelo contribuinte da quitação 
de tributos e contribuições federais (Lei nº 
9.069, de 1995, art. 60). 

RESTRIÇÃO AO GOZO DOS INCENTIVOS

MORA CONTUMAZ NO PAGAMENTO DE 
SALÁRIOS

Art. 615. A empresa em mora contumaz 
relativamente a salários não poderá ser 
favorecida com qualquer benefício de natureza 
fiscal, tributária ou financeira, por parte de 
órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, ou de que estes participem 
(Decreto-Lei nº 368, de 19 de dezembro de 
1968, art. 2º). 

§ 1º Considera-se mora contumaz o atraso 
ou sonegação de salários devidos a seus 
empregados, por período igual ou superior 
a três meses, sem motivo grave e relevante, 
excluídas as causas pertinentes ao risco do 
empreendimento (Decreto-Lei nº 368, de 
1968, art. 3º, § 2º). 

§ 2º A decisão que concluir pela mora 
contumaz, apurada na forma da legislação 
específica, será comunicada às autoridades 
fazendárias locais e ao Ministro de Estado 
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da Fazenda pelo Ministério do Trabalho 
(Decreto-Lei nº 368, de 1968, art. 3º, § 2º). 

Subseção II 
DANOS À QUALIDADE AMBIENTAL 

Art. 616. Sem prejuízo das penalidades definidas 
pela legislação federal, estadual e municipal, o 
não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e 
danos causados pela degradação da qualidade 
ambiental sujeitará os transgressores à perda 
ou restrição de benefícios e incentivos fiscais 
(Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 14, 
inciso II). 

§ 1º O ato declaratório da perda ou restrição 
é atribuição da autoridade administrativa 
que concedeu os benefícios ou incentivos, 
cumprindo resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – CONAMA (Lei nº 6.938, 
de 1981, art. 14, § 3º). 

§ 2º Sujeitam-se às penalidades previstas 
neste artigo as pessoas jurídicas que, de 
qualquer modo, degradarem reservas ou 
estações ecológicas, bem como outras áreas 
declaradas de relevante interesse ecológico 
(Lei nº 6.938, de 1981, art. 18, parágrafo 
único). 

SEGURIDADE SOCIAL

Art. 617. A empresa que transgredir as normas 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, além 
das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas 
condições em que dispuser o regulamento, 
à revisão de incentivos fiscais de tratamento 
tributário especial (Lei nº 8.212, de 1991, art. 
95, § 2º). 

PERDA DOS BENEFÍCIOS FISCAIS

Art. 618. A prática de atos que configurem 
crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137, 
de 27 de dezembro de 1990), bem assim a 
falta de emissão de notas fiscais, nos termos 
da Lei nº 8.846, de 1994, acarretarão à pessoa 
jurídica infratora a perda, no ano-calendário 
correspondente, dos incentivos e benefícios 
de redução ou isenção previstos na legislação 
tributária (Lei nº 9.069, de 1995, art. 59). 

INDICAÇÃO DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO NA 
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

Art. 619. A pessoa jurídica que obtiver o 
reconhecimento de seu direito à isenção de que 
tratam os arts. 546, 547, 551, 554, 555, 559, 562, 
564, 567 e 574 em cada período de apuração 
destacará na sua declaração de rendimentos o 
valor da isenção ou redução. 

51. IMUNIDADES 

A imunidade recíproca é aquela que protege as pessoas jurídicas de direito público umas das 
outras, no que concerne à incidência dos impostos. Por exemplo, a União não pode cobrar 
impostos dos Estados e Municípios, sendo verdadeira a recíproca, nem os Estados nem os 
Municípios podem cobrar impostos da União nem uns dos outros.

O fundamento da imunidade recíproca é a LIBERDADE, sendo-lhe estranhas as considerações 
de justiça ou utilidade. Os entes públicos não são imunes por insuficiência de capacidade 
contributiva ou pela inutilidade das incidências mútuas, senão que gozam da proteção 
constitucional em homenagem aos direitos fundamentais dos cidadãos, que seriam feridos 
com o enfraquecimento do federalismo e da separação dos poderes (art. 18 – art. 60, parágrafo 
4º, I – art. 1º da CF e art. 2º da ADCT). A imunidade recíproca protege o patrimônio, a renda 
e os serviços da União, dos Estados e dos Municípios, sendo extensiva às autarquias e às 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que concerne ao patrimônio, renda 
ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes (art. 150, §2º). 
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“Mas não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em 
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, ou seja, não se 
aplica às concessionárias de serviço público. A imunidade igualmente não exonera o promitente 
comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel, o que representa a 
incorporação do texto constitucional de profusa jurisprudência do STF.

São também imunes do imposto de renda:

a) os templos de qualquer culto (CF/1988, art. 150, VI, "b");

b) os partidos políticos, inclusive suas fundações, e as entidades sindicais de trabalhadores, 
sem fins lucrativos (CF/1988, art. 150, VI, "c"), desde que observados os demais dispositivos 
do art. 169 do Decreto n° 3.000, de 1999.

c) as instituições de educação e as de assistência social, sem fins lucrativos (CF/1988, art. 150, 
VI, "c").

Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, considera-
se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os 
quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter 
complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

As entidades enquadradas no inciso I do art. 12 do Decreto n° 3.048, de 06 de maio 
de 1999 , que não se enquadrem na imunidade da Lei nº 9.532, de 1997, e da Lei nº 
9.732, de 1998; e que apuram lucro nos termos da legislação comercial, estão sujeitas à 
contribuição social sobre o lucro líquido.

Considera-se entidade sem fins lucrativos, a instituição de educação e de assistência social 
que não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, 
destine referido resultado integralmente à manutenção e ao desenvolvimento dos seus 
objetivos sociais (Lei n° 9.718; de 1998, art. 10).

Para o gozo da imunidade, as instituições citadas no parágrafo anterior estão obrigadas a 
atender aos seguintes requisitos:

a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;

b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais;

c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, 
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bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua 
situação patrimonial;

e) apresentar, anualmente, a DIPJ, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da 
Receita Federal;

f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a 
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as 
obrigações acessórias daí decorrentes;

 g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para 
gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de extinção da pessoa jurídica, 
ou a órgão público.

h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o funcionamento das 
entidades citadas.

52. TRIBUTAÇÃO NA FONTE (art. 620 a 786 RIR) 

O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ou IRF – é uma obrigação tributária principal em 
que a pessoa jurídica ou equiparada, está obrigada a reter do beneficiário da renda, o imposto 
correspondente, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda.

O sistema de retenção do Imposto de Renda na Fonte tem as seguintes características:

1. Atribuição a fonte pagadora do rendimento ou encargo de determinar a incidência;

2. Esta mesma fonte pagadora calcula o imposto devido pelo beneficiário do rendimento;

3. Dedução do Imposto do rendimento a ser pago;

4. Recolhimento mediante documento específico e;

5. Regimes de retenção exclusiva na fonte ou antecipação do devido no ajuste anual.

A falta de retenção ou recolhimento, pela fonte pagadora, fará com que sejam devidos da 
mesma o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.

Desta forma, o contabilista deve alertar os responsáveis pelos pagamentos da empresa que se 
atente à legislação, visando cumprir o dever de reter o imposto, nos casos legalmente devidos.

A retenção do imposto de renda na fonte sem o correspondente recolhimento aos cofres 
públicos caracteriza crime tributário conforme art. 2º da Lei 8.137/90, adiante reproduzido:
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Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:

II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, 
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria 
recolher aos cofres públicos;

Entende-se que, se a fonte pagadora deixar de reter o valor do IRF e não o recolher, não está 
caracterizado o crime de apropriação indébita, estando o sujeito passivo apenas sujeito a 
sanção administrativa (multa e juros sobre o valor não retido).

Conforme Parecer Normativo SRF 01/02, quando a incidência na fonte tiver a natureza de 
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora 
pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado 
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para 
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, 
mensal estimado ou anual.

Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data 
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da data 
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, 
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte 
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a 
multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento 
do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste 
anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de 
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no 
caso de pessoa jurídica.

TRIBUTAÇÃO NA FONTE

CAPÍTULO I
RENDIMENTOS SUJEITOS À TABELA PROGRESSIVA

Seção I
INCIDÊNCIA

Disposições Gerais

Art. 620. Os rendimentos de que trata este Capítulo estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, 
mediante aplicação de alíquotas progressivas, de acordo com as seguintes tabelas em Reais:
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§ 1º O imposto de que trata este artigo 
será calculado sobre os rendimentos 
efetivamente recebidos em cada mês, 
observado o disposto no parágrafo único 
do art. 38 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 3º, 
parágrafo único).

§ 2º O imposto será retido por ocasião 
de cada pagamento e se, no mês, houver 
mais de um pagamento, a qualquer título, 
pela mesma fonte pagadora, aplicar-
se-á a alíquota correspondente à soma 
dos rendimentos pagos à pessoa física, 
ressalvado o disposto no art. 718, § 1º, 
compensando-se o imposto anteriormente 
retido no próprio mês (Lei nº 7.713, de 
1988, art. 7º, § 1º, e Lei nº 8.134, de 1990, 
art. 3º).

§ 3º O valor do imposto retido na fonte 
durante o ano-calendário será considerado 
redução do apurado na declaração de 
rendimentos, ressalvado o disposto no art. 
638 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 12, inciso V).

Adiantamentos de Rendimentos

Art. 621. O adiantamento de rendimentos 
correspondentes a determinado mês não estará 
sujeito à retenção, desde que os rendimentos 
sejam integralmente pagos no próprio mês 
a que se referirem, momento em que serão 
efetuados o cálculo e a retenção do imposto 
sobre o total dos rendimentos pagos no mês.

§ 1º Se o adiantamento referir-se a 
rendimentos que não sejam integralmente 
pagos no próprio mês, o imposto será 
calculado de imediato sobre esse 
adiantamento, ressalvado o rendimento de 
que trata o art. 638.

§ 2º Para efeito de incidência do imposto, 
serão considerados adiantamentos 
quaisquer valores fornecidos ao 
beneficiário, pessoa física, mesmo a título 
de empréstimo, quando não haja previsão, 
cumulativa, de cobrança de encargos 
financeiros, forma e prazo de pagamento.

Remuneração Indireta

Art. 622. Integrarão a remuneração dos 
beneficiários (Lei nº 8.383, de 1991, art. 74):

I – a contraprestação de arrendamento 
mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, 
os respectivos encargos de depreciação:

a) de veículo utilizado no transporte de 
administradores, diretores, gerentes e seus 
assessores ou de terceiros em relação à 
pessoa jurídica;

b) de imóvel cedido para uso de qualquer 
pessoa dentre as referidas na alínea 
precedente;

II – as despesas com benefícios e vantagens 
concedidos pela empresa a administradores, 
diretores, gerentes e seus assessores, pagos 
diretamente ou através da contratação de 
terceiros, tais como:

a) a aquisição de alimentos ou quaisquer 
outros bens para utilização pelo beneficiário 
fora do estabelecimento da empresa;

b) os pagamentos relativos a clubes e 
assemelhados;

c) o salário e respectivos encargos sociais 
de empregados postos à disposição ou 
cedidos, pela empresa, a administradores, 
diretores, gerentes e seus assessores ou de 
terceiros;

d) a conservação, o custeio e a manutenção 
dos bens referidos no inciso I.

Parágrafo único. A falta de identificação 
do beneficiário da despesa e a não 
incorporação das vantagens aos respectivos 
salários dos beneficiários, implicará a 
tributação na forma do art. 675.

Rendimentos Isentos 

Art. 623. Não estão sujeitos à incidência do 
imposto de renda na fonte os rendimentos 
especificados no art. 39.
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Seção II
RENDIMENTOS DO TRABALHO

Subseção I
TRABALHO ASSALARIADO

Pagos por Pessoa Física ou Jurídica

Art. 624. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
rendimentos do trabalho assalariado pagos por 
pessoas físicas ou jurídicas (Lei nº 7.713, de 
1988, art. 7º, inciso I).

Férias de Empregados

Art. 625. O cálculo do imposto na fonte 
relativo a férias de empregados será efetuado 
separadamente dos demais rendimentos pagos 
ao beneficiário, no mês, com base na tabela 
progressiva (art. 620).

§ 1º A base de cálculo do imposto 
corresponderá ao valor das férias pago ao 
empregado, acrescido dos abonos previstos 
no art. 7º, inciso XVII, da Constituição e 
no art. 143 da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

§ 2º Na determinação da base de cálculo, 
serão admitidas as deduções de que trata a 
Seção VI deste Capítulo.

Participação dos Trabalhadores nos Lucros das 
Empresas

Art. 626. As importâncias recebidas pelos 
trabalhadores a título de participação nos 
lucros ou resultados das empresas, na forma 
da Medida Provisória nº 1.769-55, de 1999, 
serão tributadas na fonte, em separado dos 
demais rendimentos recebidos no mês, como 
antecipação do imposto devido na declaração 
de rendimentos.

Ausentes no Exterior a Serviço do País

Art. 627. As pessoas físicas residentes ou 
domiciliadas no Brasil que recebam rendimentos 
de trabalho assalariado, em moeda estrangeira, 
de autarquias ou repartições do Governo 

brasileiro, situadas no exterior, estão sujeitas ao 
imposto na fonte mediante aplicação da tabela 
progressiva de que trata o art. 620 (Lei nº 9.250, 
de 1995, art. 5º).

§ 1º Os rendimentos em moeda estrangeira 
serão convertidos em Reais, mediante 
utilização do valor do dólar dos Estados 
Unidos da América fixado para compra pelo 
Banco Central do Brasil para o último dia útil 
da primeira quinzena do mês anterior ao do 
pagamento do rendimento (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 5º, § 1º).

§ 2º A base de cálculo do imposto 
corresponde a vinte e cinco por cento 
do total dos rendimentos do trabalho 
assalariado recebidos nas condições 
referidas neste artigo (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 5º, § 3º).

§ 3º Para determinação da base de cálculo 
do imposto serão permitidas as deduções 
referidas nos arts. 642, 643 e 644 (Lei nº 
9.250, de 1995, art. 4º, incisos II a V).

§ 4º As deduções de que tratam os arts. 643 
e 644 serão convertidas em Reais mediante 
a utilização do valor do dólar dos Estados 
Unidos da América, fixado para venda pelo 
Banco Central do Brasil para o último dia útil 
da primeira quinzena do mês anterior ao de 
pagamento do rendimento (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 5º, § 2º). 

Subseção II
TRABALHO NÃO-ASSALARIADO 
PAGOS POR PESSOA JURÍDICA

Art. 628. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
rendimentos do trabalho não-assalariado, pagos 
por pessoas jurídicas, inclusive por cooperativas 
e pessoas jurídicas de direito público, a pessoas 
físicas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II).

Serviços de Transporte, de Trator e 
Assemelhados, Pagos por Pessoa Jurídica

Art. 629. No caso de rendimentos pagos por 
pessoas jurídicas a pessoas físicas pela prestação 
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de serviços de transporte, em veículo próprio, 
locado ou adquirido com reserva de domínio ou 
alienação fiduciária, o imposto na fonte previsto 
no art. 620 incidirá sobre (Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 9º):

I – quarenta por cento do rendimento bruto, 
decorrente do transporte de carga;

II – sessenta por cento do rendimento bruto, 
decorrente do transporte de passageiros.

Parágrafo único. O percentual referido 
no inciso I aplica-se também sobre o 
rendimento bruto da prestação de serviços 
com trator, máquina de terraplenagem, 
colheitadeira e assemelhados (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 9º, parágrafo único).

Garimpeiros

Art. 630. São tributáveis dez por cento do 
rendimento total percebido por garimpeiros 
na venda, a empresas legalmente habilitadas, 
de metais preciosos, pedras preciosas e 
semipreciosas, por eles extraídos (Lei nº 7.713, 
de 1988, arts. 7º, inciso II, e 10).

Seção III
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E 
ROYALTIES PAGOS POR PESSOA 

JURÍDICA

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, 
os rendimentos decorrentes de aluguéis ou 
royalties pagos por pessoas jurídicas a pessoas 
físicas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II).

Aluguel de Imóveis

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para 
incidência do imposto, no caso de aluguéis de 
imóveis (Lei nº 7.739, de 1989, art. 14):

I – o valor dos impostos, taxas e 
emolumentos incidentes sobre o bem que 
produzir o rendimento;

II – o aluguel pago pela locação do imóvel 
sublocado;

III – as despesas para cobrança ou 
recebimento do rendimento;

IV – as despesas de condomínio.

Seção IV
RENDIMENTOS DIVERSOS

Subseção I

RENDIMENTOS PAGOS POR 
ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA

Art. 633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, 
pelas entidades de previdência privada, 
inclusive as importâncias correspondentes 
ao resgate de contribuições, estão sujeitos à 
incidência do imposto na fonte, calculado na 
forma do art. 620, ressalvado o disposto nos 
incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei nº 9.250, de 
1995, art. 33).

Subseção II
RESGATES DO FUNDO DE 

APOSENTADORIA PROGRAMADA 
INDIVIDUAL – FAPI

Art. 634. Os resgates efetuados pelos quotistas 
do Fundo de Aposentadoria Programada 
Individual – FAPI, instituído pela Lei nº 9.477, 
de 1997, estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620 (Lei nº 
9.250, de 1995, art. 33, e Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 11, § 1º).

Subseção III
RENDIMENTOS DE PARTES 

BENEFICIÁRIAS ATRIBUÍDOS A 
PESSOAS FÍSICAS

Art. 635. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
interesses e quaisquer outros rendimentos de 
partes beneficiárias pagos a pessoas físicas (Lei 
nº 7.713, de 1988, art. 7º, inciso II).
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Subseção IV
SÓCIOS OU TITULAR DE 

MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE, OPTANTES PELO 

SIMPLES

Art. 636. Os rendimentos efetivamente pagos 
aos sócios ou ao titular da microempresa e 
empresa de pequeno porte, correspondentes 
a pro labore, aluguéis ou serviços prestados 
sujeitam-se à incidência do imposto na fonte, 
calculado na forma do art. 620 (Lei nº 9.317, de 
1996, art. 25).

Subseção V
REMUNERAÇÕES, GRATIFICAÇÕES 

E PARTICIPAÇÕES DOS 
ADMINISTRADORES

Art. 637. Estão sujeitos à incidência do 
imposto na fonte, calculado na forma prevista 
no art. 620, os rendimentos pagos aos 
titulares, sócios, dirigentes, administradores 
e conselheiros de pessoas jurídicas, a título de 
remuneração mensal por prestação de serviços, 
de gratificação ou participação no resultado 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 99, Decreto-
Lei nº 1.814, de 28 de novembro de 1980, arts. 
1º e 2º, parágrafo único, e Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 7º, inciso II).

Subseção VI
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Art. 638. Os rendimentos pagos a título de 
décimo terceiro salário (CF, art. 7º, inciso VIII) 
estão sujeitos à incidência do imposto na fonte 
com base na tabela progressiva (art. 620), 
observadas as seguintes normas (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 26, e Lei nº 8.134, de 1990, art. 
16):

I – não haverá retenção na fonte, pelo 
pagamento de antecipações;

II – será devido, sobre o valor integral, no 
mês de sua quitação;

III – a tributação ocorrerá exclusivamente 
na fonte e separadamente dos demais 
rendimentos do beneficiário;

IV – serão admitidas as deduções previstas 
na Seção VI.

Subseção VII
OUTROS RENDIMENTOS

Art. 639. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, 
quaisquer outros rendimentos pagos por pessoa 
jurídica a pessoa física, para os quais não haja 
incidência específica e não estejam incluídos 
entre aqueles tributados exclusivamente na 
fonte (Lei nº 7.713, de 1988, arts. 3º, § 4º, e 7º, 
inciso II).

Seção V
RENDIMENTOS RECEBIDOS 

ACUMULADAMENTE

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos 
acumuladamente, o imposto na fonte incidirá 
sobre o total dos rendimentos pagos no mês, 
inclusive sua atualização monetária e juros (Lei 
nº 7.713, de 1988, art. 12, e Lei nº 8.134, de 
1990, art. 3º).

Parágrafo único. Poderá ser deduzido, 
para fins de determinação da base de 
cálculo sujeita à incidência mensal do 
imposto, o valor das despesas com ação 
judicial necessárias ao recebimento dos 
rendimentos, inclusive com advogados, se 
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem 
indenização (Lei nº 7.713, de 1988, art. 12).

Seção VI
DEDUÇÕES

Subseção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 641. Para determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto na 
fonte (art. 620), serão permitidas as deduções 
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previstas nesta Seção (Lei nº 9.250, de 1995, art. 
4º, incisos II a VI ).

Subseção II
Dependentes

Art. 642. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderá 
ser deduzida a quantia de noventa reais 
por dependente, observado o disposto nos 
parágrafos do art. 77 (Lei nº 9.250, de 1995, art. 
4º, inciso III).

§ 1º Caberá ao contribuinte, no caso de 
rendimentos do trabalho assalariado, 
informar à fonte pagadora os dependentes 
que serão utilizados na determinação da 
base de cálculo do imposto, devendo o 
documento comprobatório ser mantido 
pela fonte, à disposição da fiscalização.

§ 2º Não caberá ao empregador 
responsabilidade sobre as informações 
prestadas pelos empregados, para efeito de 
desconto do imposto na fonte (Lei nº 2.354, 
de 1954, art. 12).

§ 3º Os dependentes comuns ao casal 
poderão ser considerados na determinação 
da base de cálculo do imposto relativa a um 
ou outro cônjuge, vedada a concomitância 
da dedução correspondente a um mesmo 
dependente (Lei nº 9.250, de 1995, art. 35, 
§§ 2º e 4º).

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, 
a declaração prevista no § 1º deverá ser 
subscrita por ambos os cônjuges. 

Subseção III
PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Art. 643. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderão 
ser deduzidas as importâncias pagas a título 
de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de 
decisão ou acordo judicial, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 4º, inciso II).

§ 1º A partir do mês em que se iniciar 
essa dedução é vedada a dedutibilidade, 
relativa ao mesmo beneficiário, do valor 
correspondente a dependente.

§ 2º O valor da pensão alimentícia não 
utilizado, como dedução, no próprio mês de 
seu pagamento, poderá ser deduzido nos 
meses subsequentes.

§ 3º Caberá ao prestador da pensão 
fornecer o comprovante do pagamento 
à fonte pagadora, quando esta não for 
responsável pelo respectivo desconto.

Subseção IV
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Trabalho Assalariado

Art. 644. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, poderão 
ser deduzidas (Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º, 
incisos IV e V):

I – as contribuições para a Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

II – as contribuições para as entidades de 
previdência privada domiciliadas no País, 
cujo ônus tenha sido do contribuinte, 
destinadas a custear benefícios 
complementares assemelhados aos da 
Previdência Social.

Parágrafo único. A dedução permitida 
pelo inciso II aplica-se exclusivamente à 
base de cálculo relativa a rendimentos do 
trabalho com vínculo empregatício, ou de 
administradores, assegurada, nos demais 
casos, a dedução dos valores pagos a esse 
título, por ocasião da apuração da base 
de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º, 
parágrafo único).
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Subseção V
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E 
PENSÕES DE MAIORES DE 65 ANOS

Art. 645. Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, 
poderá ser deduzida a quantia de novecentos 
reais, correspondente à parcela isenta (art. 
39, XXXIV) dos rendimentos provenientes de 
aposentadoria e pensão, transferência para a 
reserva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno, ou 
por entidade de previdência privada, a partir do 
mês em que o contribuinte completar 65 anos 
de idade (Lei nº 9.250, de 1995, art. 4º, inciso 
VI).

Seção VII
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

Art. 646. A base de cálculo do imposto na fonte, 
para aplicação da tabela progressiva (art. 620), 
será a diferença entre (Lei nº 9.250, de 1995, 
art. 4º):

I – o somatório de todos os rendimentos 
pagos, no mês, pela mesma fonte pagadora, 
exceto os tributados exclusivamente na 
fonte e os isentos; e

II – as deduções permitidas na Seção VI.

CAPÍTULO II
RENDIMENTOS DE PESSOAS 

JURÍDICAS SUJEITOS A ALÍQUOTAS 
ESPECÍFICAS

Seção I
RENDIMENTOS DE SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS PRESTADOS POR 
PESSOAS JURÍDICAS

Pessoas Jurídicas não Ligadas

Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de um e meio por cento, 
as importâncias pagas ou creditadas por 
pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, 
civis ou mercantis, pela prestação de serviços 
caracterizadamente de natureza profissional 
(Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, 
art. 2º, Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, 
inciso III, Lei nº 7.450, de 1985, art. 52, e Lei nº 
9.064, de 1995, art. 6º).

§ 1º Compreendem-se nas disposições 
deste artigo os serviços a seguir indicados:

1. administração de bens ou negócios 
em geral (exceto consórcios ou fundos 
mútuos para aquisição de bens);

2. advocacia;

3. análise clínica laboratorial;

4. análises técnicas;

5. arquitetura;

6. assessoria e consultoria técnica (exceto 
o serviço de assistência técnica prestado 
a terceiros e concernente a ramo de 
indústria ou comércio explorado pelo 
prestador do serviço);

7. assistência social;

8. auditoria;

9. avaliação e perícia;

10. biologia e biomedicina;

11. cálculo em geral;

12. consultoria;

13. contabilidade;

14. desenho técnico;

15. economia;

16. elaboração de projetos;

17. engenharia (exceto construção de 
estradas, pontes, prédios e obras 
assemelhadas);
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18. ensino e treinamento;

19. estatística;

20. fisioterapia;

21. fonoaudiologia;

22. geologia;

23. leilão;

24. medicina (exceto a prestada por 
ambulatório, banco de sangue, casa de 
saúde, casa de recuperação ou repouso 
sob orientação médica, hospital e 
pronto-socorro);

25. nutricionismo e dietética;

26. odontologia;

27. organização de feiras de amostras, 
congressos, seminários, simpósios e 
congêneres;

28. pesquisa em geral;

29. planejamento;

30. programação;

31. prótese;

32. psicologia e psicanálise;

33. química;

34. radiologia e radioterapia;

35. relações públicas;

36. serviço de despachante;

37. terapêutica ocupacional;

38. tradução ou interpretação comercial;

39. urbanismo;

40. veterinária.

§ 2º O imposto incide independentemente 
da qualificação profissional dos sócios da 
beneficiária e do fato desta auferir receitas 
de quaisquer outras atividades, seja qual 

for o valor dos serviços em relação à receita 
bruta.

Pessoas Jurídicas Ligadas

Art. 648. Aplicar-se-á a tabela progressiva 
prevista no art. 620 aos rendimentos brutos 
referidos no artigo anterior, quando a 
beneficiária for sociedade civil prestadora 
de serviços relativos a profissão legalmente 
regulamentada, controlada, direta ou 
indiretamente (Decreto-Lei nº 2.067, de 9 de 
novembro de 1983, art. 3º):

I – por pessoas físicas que sejam diretores, 
gerentes ou controladores da pessoa jurídica 
que pagar ou creditar os rendimentos; ou 

II – pelo cônjuge, ou parente de primeiro 
grau, das pessoas físicas referidas no inciso 
anterior.

Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança, 
Vigilância e Locação de Mão-de-obra

Art. 649. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte à alíquota de um por cento os 
rendimentos pagos ou creditados por pessoas 
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou 
mercantis pela prestação de serviços de limpeza, 
conservação, segurança, vigilância e por locação 
de mão-de-obra (Decreto-Lei nº 2.462, de 30 de 
agosto de 1988, art. 3º, e Lei nº 7.713, de 1988, 
art. 55).

Tratamento do Imposto

Art. 650. O imposto descontado na forma desta 
Seção será considerado antecipação do devido 
pela beneficiária (Decreto-Lei nº 2.030, de 1983, 
art. 2º, § 1º).

Seção II
MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as 
importâncias pagas ou creditadas por pessoas 
jurídicas a outras pessoas jurídicas (Lei nº 7.450, 
de 1985, art. 53, Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de 
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julho de 1986, art. 8º, e Lei nº 9.064, de 1995, 
art. 6º):

I – a título de comissões, corretagens 
ou qualquer outra remuneração pela 
representação comercial ou pela mediação 
na realização de negócios civis e comerciais;

II – por serviços de propaganda e 
publicidade.

§ 1º No caso do inciso II, excluem-se da 
base de cálculo as importâncias pagas 
diretamente ou repassadas a empresas 
de rádio e televisão, jornais e revistas, 
atribuída à pessoa jurídica pagadora e à 
beneficiária responsabilidade solidária 
pela comprovação da efetiva realização 
dos serviços (Lei nº 7.450, de 1985, art. 53, 
parágrafo único).

§ 2º O imposto descontado na forma desta 
Seção será considerado antecipação do 
devido pela pessoa jurídica.

Seção III
PAGAMENTOS A COOPERATIVAS 
DE TRABALHO E ASSOCIAÇÕES 

PROFISSIONAIS OU ASSEMELHADAS

Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte à alíquota de um e meio por cento as 
importâncias pagas ou creditadas por pessoas 
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações 
de profissionais ou assemelhadas, relativas a 
serviços pessoais que lhes forem prestados por 
associados destas ou colocados à disposição 
(Lei nº 8.541, de 1992, art. 45, e Lei nº 8.981, de 
1995, art. 64).

§ 1º O imposto retido será compensado 
pelas cooperativas de trabalho, associações 
ou assemelhadas com o imposto retido por 
ocasião do pagamento dos rendimentos aos 
associados (Lei nº 8.981, de 1995, art. 64, § 
1º).

§ 2º O imposto retido na forma deste artigo 
poderá ser objeto de pedido de restituição, 
desde que a cooperativa, associação ou 
assemelhada comprove, relativamente a 

cada ano-calendário, a impossibilidade de 
sua compensação, na forma e condições 
definidas em ato normativo do Ministro de 
Estado da Fazenda (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 64, § 2º).

Seção IV
Pagamentos Efetuados por Órgãos Públicos 

Federais

Art. 653. Os pagamentos efetuados por órgãos, 
autarquias e fundações da administração 
pública federal a pessoas jurídicas, pelo 
fornecimento de bens ou prestação de serviços, 
estão sujeitos à incidência do imposto, na fonte, 
na forma deste artigo, sem prejuízo da retenção 
relativa às contribuições previstas no art. 64 da 
Lei nº 9.430, de 1996.

§ 1º O imposto de renda a ser retido 
será determinado mediante a aplicação 
da alíquota de quinze por cento sobre 
o resultado da multiplicação do valor a 
ser pago pelo percentual de que trata o 
art. 223, aplicável à espécie de receita 
correspondente ao tipo de bem fornecido 
ou de serviço prestado (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 64, § 5º).

§ 2º A obrigação pela retenção é do órgão 
ou entidade que efetuar o pagamento (Lei 
nº 9.430, de 1996, art. 64, § 1º).

§ 3º O valor do imposto retido será consi-
derado como antecipação do que for devido 
pela pessoa jurídica (Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 64, § 3º).

§ 4º O valor retido correspondente ao 
imposto de renda somente poderá ser 
compensado com o que for devido em 
relação a esse imposto (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 64, § 4º).

§ 5º A retenção efetuada na forma deste 
artigo dispensa, em relação à importância 
paga, as demais incidências na fonte 
previstas neste Livro.

§ 6º Os pagamentos efetuados às pessoas 
jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão 
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sujeitos ao desconto do imposto de que 
trata este artigo.

CAPÍTULO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS

Seção I
LUCRO REAL

Subseção I
LUCROS APURADOS A PARTIR DE 1º 

DE JANEIRO DE 1996

Art. 654. Os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a partir do 
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real, não estão sujeitos à incidência 
do imposto na fonte, nem integram a base de 
cálculo do imposto do beneficiário, pessoa física 
ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior 
(Lei nº 9.249, de 1995, art. 10).

Subseção II
LUCROS APURADOS NOS ANOS-

CALENDÁRIO DE 1994 E 1995

Art. 655. Os dividendos, bonificações em 
dinheiro, lucros e outros interesses, relativos aos 
lucros apurados nos anos-calendário de 1994 e 
1995, quando pagos ou creditados a pessoas 
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no País, estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte à alíquota de quinze por cento (Lei nº 
8.849, de 1994, art. 2º, e Lei nº 9.064, de 1995, 
art. 1º).

Tratamento Tributário

Art. 656. O imposto descontado na forma do 
artigo anterior será (Lei nº 8.849, de 1994, art. 
2º, § 1º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º):

I – deduzido do imposto devido na 
declaração de ajuste anual do beneficiário 

pessoa física, assegurada a opção pela 
tributação exclusiva;

II – considerado como antecipação, 
compensável com o imposto que a pessoa 
jurídica beneficiária, tributada com base 
no lucro real, tiver de recolher relativo à 
distribuição de dividendos, bonificações em 
dinheiro, lucros e outros interesses;

III – definitivo, nos demais casos.

§ 1º A compensação a que se refere o inciso 
II poderá ser efetuada com o imposto, que 
a pessoa jurídica tiver que recolher, relativo 
à retenção na fonte sobre a distribuição 
de lucros ou dividendos a beneficiário 
residente ou domiciliado no exterior (Lei nº 
8.849, de 1994, art. 2º, § 2º, e Lei nº 9.064, 
de 1995, art. 2º).

§ 2º A incidência prevista nesta Subseção 
alcança, exclusivamente, a distribuição de 
lucros apurados na escrituração comercial 
por pessoa jurídica tributada com base no 
lucro real (Lei nº 8.849, de 1994, art. 2º, § 
4º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

Restituição do Imposto por Incorporação 
de Lucros ao Capital

Art. 657. O beneficiário dos rendimentos de 
que trata esta Subseção, que, mediante prévia 
comunicação à Secretaria da Receita Federal, 
optar pela aplicação do valor dos lucros e 
dividendos recebidos, na subscrição de aumento 
de capital de pessoa jurídica, poderá requerer a 
restituição do correspondente imposto retido 
na fonte por ocasião da distribuição (Lei nº 
8.849, de 1994, art. 8º, e Lei nº 9.064, de 1995, 
art. 2º).

§ 1º A restituição subordina-se ao 
atendimento cumulativo das seguintes 
condições (Lei nº 8.849, de 1994, art. 8º, e 
Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º):

I – os recursos sejam aplicados, na 
subscrição do aumento de capital de pessoa 
jurídica tributada com base no lucro real, 
no prazo de até noventa dias da data em 
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que os rendimentos foram distribuídos ao 
beneficiário;

II – a incorporação, mediante aumento do 
capital social da pessoa jurídica receptora, 
ocorra no prazo de até noventa dias da data 
em que esta recebeu os recursos.

§ 2º A restituição do imposto será efetuada 
no prazo de sessenta dias, contados da 
incorporação a que se refere o inciso II do 
parágrafo anterior (Lei nº 8.849, de 1994, 
art. 8º, § 2º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

§ 3º O valor do imposto a restituir, relativo 
aos fatos geradores ocorridos a partir de 
1º de janeiro de 1995, será atualizado nos 
termos do art. 896, e demais disposições 
pertinentes (Lei nº 8.849, de 1994, art. 8º, 
§ 3º, Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º, e Lei nº 
9.250, de 1995, art. 39, § 4º).

§ 4º Ao aumento de capital procedido nos 
termos deste artigo aplicam-se as normas 
do artigo seguinte (Lei nº 8.849, de 1994, 
art. 8º, § 4º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda poderá 
expedir normas necessárias à execução do 
disposto neste artigo (Lei nº 8.849, de 1994, 
art. 8º, § 5º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

Incorporação de Lucros ou Reservas ao 
Capital com Isenção do Imposto

Art. 658. Os aumentos de capital das pessoas 
jurídicas mediante incorporação de lucros ou 
reservas não sofrerão tributação do imposto 
na fonte (Lei nº 8.849, de 1994, art. 3º, e Lei nº 
9.064, de 1995, art. 2º).

§ 1º A isenção estabelecida neste artigo 
se estende aos sócios, pessoas físicas ou 
jurídicas, beneficiárias de ações, quotas ou 
quinhões resultantes do aumento do capital 
social, e ao titular da firma ou empresa 
individual (Lei nº 8.849, de 1994, art. 3º, § 
2º , e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não 
se aplica se a pessoa jurídica, nos cinco anos 
anteriores à data da incorporação de lucros 

ou reservas ao capital, restituiu capital aos 
sócios ou ao titular, mediante redução do 
capital social, caso em que o montante 
dos lucros ou reservas capitalizados será 
considerado, até o montante da redução 
do capital, atualizado monetariamente até 
31 de dezembro de 1995, como lucro ou 
dividendo distribuído, sujeito, na forma da 
legislação pertinente, à tributação na fonte 
e na declaração de rendimentos, quando 
for o caso, como rendimento dos sócios, dos 
acionistas, ou do titular da pessoa jurídica 
(Lei nº 8.849, de 1994, art. 3º, § 3º, Lei nº 
9.064, de 1995, art. 2º, e Lei nº 9.249, de 
1995, art. 4º).

§ 3º Se a pessoa jurídica, dentro dos cinco 
anos subsequentes à data da incorporação 
de lucros ou reservas, restituir capital social 
aos sócios ou ao titular, mediante redução 
do capital social ou, em caso de liquidação, 
sob a forma de partilha do acervo líquido, 
o capital restituído considerar-se-á lucro ou 
dividendo distribuído, sujeito, nos termos 
da legislação pertinente, à tributação na 
fonte e na declaração de rendimentos, 
quando for o caso, como rendimento dos 
sócios, dos acionistas ou do titular (Lei nº 
8.849, de 1994, art. 3º, § 4º, e Lei nº 9.064, 
de 1995, art. 2º).

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se 
aplica nos casos de (Lei nº 8.849, de 1994, 
art. 3º, § 5º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º):

I – aumento do capital social mediante 
incorporação de reserva de capital formada 
com ágio na emissão de ações, com o 
produto da alienação de partes beneficiárias 
ou bônus de subscrição, ou com correção 
monetária do capital;

II – redução de capital em virtude de 
devolução aos herdeiros da parte do sócio 
falecido, nas sociedades de pessoas;

III – rateio do acervo líquido da pessoa 
jurídica dissolvida, se o aumento de capital 
tiver sido realizado com incorporação de 
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ações ou quotas bonificadas por sociedade 
de que era sócio ou acionista;

IV – reembolso de ações, em virtude de 
exercício, pelo acionista, de direito de 
retirada assegurado pela Lei nº 6.404, de 
1976.

§ 5º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica 
às sociedades de investimento isentas de 
imposto (Lei nº 8.849, de 1994, art. 3º, § 6º, 
e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º).

§ 6º A sociedade incorporadora e a resul-
tante da fusão sucedem as incorporadas ou 
fundidas, sem interrupção do prazo, na res-
trição de que tratam os §§ 2º e 3º (Lei nº 
8.849, de 1994, art. 3º, § 7º, e Lei nº 9.064, 
de 1995, art. 2º).

§ 7º As sociedades constituídas por cisão de 
outra e a sociedade que absorver parcela de 
patrimônio da sociedade cindida sucedem a 
esta, sem interrupção de prazo, na restrição 
de que tratam os §§ 3º e 4º (Lei nº 8.849, de 
1994, art. 3º, § 8º, e Lei nº 9.064, de 1995, 
art. 2º).

§ 8º Nos casos dos §§ 6º e 7º, a restrição 
aplica-se ao montante dos lucros ou 
reservas capitalizados, proporcional à 
contribuição (Lei nº 8.849, de 1994, art. 3º, 
§ 9º, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 2º):

I – da sociedade incorporada ou fundida 
para o capital social da incorporadora ou 
resultante da fusão; ou 

II – de parcela do patrimônio líquido da 
sociedade cindida para o capital social da 
sociedade que absorveu essa parcela.

Subseção III
LUCROS APURADOS NO ANO-

CALENDÁRIO DE 1993

Art. 659. Os lucros apurados no ano-calendário 
de 1993, pelas pessoas jurídicas tributadas 
com base no lucro real, não estão sujeitos 
à incidência do imposto na fonte quando 
distribuídos a pessoas físicas ou jurídicas, 

residentes ou domiciliadas no País (Lei nº 8.383, 
de 1991, art. 75).

Subseção IV
LUCROS APURADOS NO PERÍODO 

DE 1º DE JANEIRO DE 1989 A 31 DE 
DEZEMBRO DE 1992

Lucros Distribuídos

Art. 660. Os lucros apurados em período-base 
encerrado entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de 
dezembro de 1992, tributados na forma do art. 
35 da Lei nº 7.713, de 1988, quando distribuídos, 
não estarão sujeitos à incidência do imposto de 
renda na fonte, ressalvado o disposto no inciso 
II do art. 693 (Lei nº 7.713, de 1988, art. 36 e 
parágrafo único).

Lucros Capitalizados

Art. 661. Os lucros ou reservas de lucros 
tributados na forma do art. 35 da Lei nº 7.713, 
de 1988, quando capitalizados, não sofrerão 
nova incidência do imposto, observado o 
disposto no art. 700. 

Seção II
LUCRO PRESUMIDO

Subseção I
RESULTADOS APURADOS A PARTIR 

DE 1º DE JANEIRO DE 1996

Art. 662. Os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a partir do 
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido, não estão sujeitos à incidência 
do imposto na fonte, nem integram a base de 
cálculo do imposto de renda do beneficiário, 
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País (Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 10).

Subseção II
RESULTADOS APURADOS NO ANO-

CALENDÁRIO DE 1995

Beneficiário Pessoa Física
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Art. 663. Estão isentos do imposto os lucros e 
dividendos pagos a sócios, acionistas ou titular 
de empresa individual, que não ultrapassarem o 
valor que serviu de base de cálculo do imposto 
de renda da pessoa jurídica, deduzido do 
imposto correspondente (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 46).

Parágrafo único. Os lucros e dividendos que 
ultrapassarem o valor do lucro presumido 
deduzido do imposto correspondente, 
sujeitam-se à incidência do imposto na 
fonte na forma do art. 620. 

Subseção III
RESULTADOS APURADOS ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 1994

Beneficiário Pessoa Jurídica

Art. 664. Não estão sujeitos à incidência do 
imposto na fonte os lucros efetivamente 
pagos a sócios ou acionistas, pessoas jurídicas, 
pelas empresas tributadas com base no lucro 
presumido.

Parágrafo único. A parcela do lucro 
distribuído que ultrapassar o valor do lucro 
presumido, deduzido do imposto sobre 
a renda correspondente, proporcional à 
sua participação no capital social, ou no 
resultado, se houver previsão contratual, 
deverá integrar:

I – o lucro líquido para efeito de determina-
ção do lucro real;

II – os demais resultados e ganhos de 
capital das pessoas jurídicas que optarem 
pelo recolhimento do imposto sobre a 
renda mensal, calculado por estimativa, ou 
se submeterem à tributação com base no 
lucro presumido ou arbitrado.

Beneficiário Pessoa Física

Art. 665. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
lucros efetivamente pagos a sócios ou titular 
de empresa individual, tributados pelo regime 
do lucro presumido, e escriturados no Livro 

Caixa ou nos livros de escrituração contábil, 
que ultrapassarem o valor do lucro presumido 
deduzido do imposto correspondente (Lei nº 
8.541, de 1992, art. 20). 

Seção III
LUCRO ARBITRADO

Subseção I
RESULTADOS APURADOS A PARTIR 

DE 1º JANEIRO DE 1996

Art. 666. Os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a partir do 
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro arbitrado, não estão sujeitos à incidência 
do imposto na fonte, nem integram a base de 
cálculo do imposto sobre a renda do beneficiário, 
pessoa física ou jurídica, domiciliada no País ou 
no exterior (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10).

Subseção II
LUCROS APURADOS ATÉ 31 DE 

DEZEMBRO DE 1995

Art. 667. Presume-se rendimento pago aos 
sócios ou acionistas das pessoas jurídicas, na 
proporção da participação do capital social, ou 
integralmente ao titular da empresa individual, 
o lucro arbitrado deduzido do imposto de renda 
da pessoa jurídica e da contribuição social sobre 
o lucro (Lei nº 8.383, de 1991, art. 41, §§ 1º e 
2º, Lei nº 8.541, de 1992, art. 22, Lei nº 8.981, 
de 1995, art. 54, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 5º).

Parágrafo único. O rendimento referido 
neste artigo será tributado exclusivamente 
na fonte:

I – à alíquota de vinte e cinco por cento 
sobre os fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 1993 (Lei nº 8.541, de 1992, 
art. 22, parágrafo único);

II – à alíquota de quinze por cento sobre 
os fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 1994 e 1995 (Lei nº 8.981, de 
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1995, art. 54, § 1º, e Lei nº 9.064, de 1995, 
art. 5º, parágrafo único).

Seção IV
Juros Sobre o Capital Próprio

Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, 
à alíquota de quinze por cento, na data do 
pagamento ou crédito, os juros calculados 
sobre as contas do patrimônio líquido, na forma 
prevista no art. 347 (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
9º, § 2º).

§ 1º O imposto retido na fonte será 
considerado (Lei nº 9.249, de 1995, art. 
9º, § 3º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 51, 
parágrafo único):

I – antecipação do devido na declaração 
de rendimentos, no caso de beneficiário 
pessoa jurídica tributada com base no lucro 
real, presumido ou arbitrado;

II – tributação definitiva, nos demais casos, 
inclusive se o beneficiário for pessoa jurídica 
isenta.

§ 2º No caso de beneficiária pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real, o imposto 
de que trata esta Seção poderá ainda ser 
compensado com o retido por ocasião do 
pagamento ou crédito de juros, a título 
de remuneração de capital próprio, a seu 
titular, sócios ou acionistas (Lei nº 9.249, de 
1995, art. 9º, § 6º).

Seção V
RENDIMENTOS DE PARTES 

BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR

Atribuídos a Pessoas Físicas

Art. 669. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, calculado na forma do art. 620, os 
interesses e quaisquer outros rendimentos de 
partes beneficiárias ou de fundador pagos a 
pessoas físicas (Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, 
inciso II).

Atribuídos a Pessoas Jurídicas

Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias 
ou de fundador pagos ou creditados a pessoas 
jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte à alíquota de quinze por cento 
(Decreto-Lei nº 1.979, de 28 de dezembro de 
1982, art. 3º).

§ 1º É dispensado o desconto na fonte 
quando o beneficiário for pessoa jurídica 
(Decreto-Lei nº 1.979, de 1982, art. 3º, § 
1º):

I – cujas ações sejam negociadas em bolsa 
ou no mercado de balcão;

II – cuja maioria do capital pertença, direta 
ou indiretamente, a pessoa ou pessoas 
jurídicas cujas ações sejam negociadas em 
bolsa ou no mercado de balcão;

III – imune ou isenta do imposto de renda;

IV – cuja maioria do capital pertença a 
pessoa jurídica imune ou isenta.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não 
se aplica quando a pessoa jurídica isenta for 
entidade de previdência privada (art. 175) 
(Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 6º, § 
1º).

Tratamento do Imposto

Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção 
será considerado (Lei nº 9.250, de 1995, art. 12, 
inciso V, e Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º, 2º, § 
4º, inciso III, 25 e 27):

I – antecipação do devido pelo beneficiário, 
no caso de pessoa física ou pessoa jurídica 
tributada com base no lucro real, presumido 
ou arbitrado;

II – devido exclusivamente na fonte, nos 
demais casos, inclusive se o beneficiário for 
pessoa jurídica isenta.
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CAPÍTULO IV
RENDIMENTOS DIVERSOS

Seção I
OMISSÃO DE RECEITA

Fatos Geradores ocorridos a partir de 1º de 
janeiro de 1996

Art. 672. A partir de 1º de janeiro de 1996, 
verificada omissão de receita, a tributação 
deverá ser efetuada na forma dos arts. 288, 528 
e 537, conforme o caso (Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 24).

Fatos Geradores ocorridos nos Anos-
calendário de 1993 a 1995

Art. 673. Está sujeita à incidência do imposto, 
exclusivamente na fonte, a receita omitida 
ou a diferença verificada na determinação 
dos resultados da pessoa jurídica nos anos-
calendário de 1993 a 1995 por qualquer 
procedimento que implique redução indevida 
do lucro líquido, a qual será considerada 
automaticamente recebida pelos sócios, 
acionistas ou titular de empresa individual, sem 
prejuízo da incidência do imposto da pessoa 
jurídica, à alíquota de (Lei nº 8.541, de 1992, 
art. 44, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 62):

I – de vinte e cinco por cento, em relação 
aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º 
de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 
1994;

II – de trinta e cinco por cento, em relação 
aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 1995. 

§ 1º Para efeito da incidência de que trata 
este artigo, considera-se ocorrido o fato 
gerador (Lei nº 8.541, de 1992, art. 44, § 1º, 
e Lei nº 9.064, de 1995, art. 3º):

I – no mês da omissão ou redução indevida, 
em relação aos fatos geradores ocorridos 
no ano-calendário de 1993;

II – no dia da omissão ou redução indevida, 
em relação aos fatos geradores ocorridos 
nos anos-calendário de 1994 e 1995. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a 
deduções indevidas que, por sua natureza, 
não autorizem presunção de transferência 
de recursos do patrimônio da pessoa 
jurídica para o dos seus sócios (Lei nº 8.541, 
de 1992, art. 44, § 2º).

Seção II
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, 
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta 
e cinco por cento, todo pagamento efetuado 
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não 
identificado, ressalvado o disposto em normas 
especiais (Lei nº 8.981, de 1995, art. 61).

§ 1º A incidência prevista neste artigo aplica-
se, também, aos pagamentos efetuados ou 
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, 
acionistas ou titular, contabilizados ou não, 
quando não for comprovada a operação ou 
a sua causa (Lei nº 8.981, de 1995, art. 61, 
§ 1º).

§ 2º Considera-se vencido o imposto no dia 
do pagamento da referida importância (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 61, § 2º).

§ 3º O rendimento será considerado líquido, 
cabendo o reajustamento do respectivo 
rendimento bruto sobre o qual recairá o 
imposto (Lei nº 8.981, de 1995, art. 61, § 
3º).

Seção III
REMUNERAÇÃO INDIRETA PAGA A 
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO

Art. 675. A falta de identificação do beneficiário 
das despesas e vantagens a que se refere o art. 
622 e a sua não incorporação ao salário dos 
beneficiários, implicará a tributação exclusiva 
na fonte dos respectivos valores, à alíquota de 
trinta e cinco por cento (Lei nº 8.383, de 1991, 
art. 74, § 2º, e Lei nº 8.981, de 1995, art. 61, § 
1º).
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§ 1º O rendimento será considerado líquido, 
cabendo o reajustamento do respectivo 
rendimento bruto sobre o qual recairá o 
imposto (Lei nº 8.981, de 1995, art. 61, § 
3º).

§ 2º Considera-se vencido o imposto no dia 
do pagamento da referida importância (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 61, § 2º). 

Seção IV
LOTERIAS

Prêmios em Dinheiro

Art. 676. Estão sujeitos à incidência do imposto, 
à alíquota de trinta por cento, exclusivamente 
na fonte:

I – os lucros decorrentes de prêmios em 
dinheiro obtidos em loterias, inclusive 
as instantâneas, mesmo as de finalidade 
assistencial, ainda que exploradas 
diretamente pelo Estado, concursos 
desportivos em geral, compreendidos os 
de turfe e sorteios de qualquer espécie, 
exclusive os de antecipação nos títulos de 
capitalização e os de amortização e resgate 
das ações das sociedades anônimas (Lei nº 
4.506, de 1964, art. 14);

II – os prêmios em concursos de 
prognósticos desportivos, seja qual for o 
valor do rateio atribuído a cada ganhador 
(Decreto-Lei nº 1.493, de 7 de dezembro de 
1976, art. 10).

§ 1º O imposto de que trata o inciso I 
incidirá sobre o total dos prêmios lotéricos e 
de sweepstake superiores a onze reais e dez 
centavos, devendo a Secretaria da Receita 
Federal pronunciar-se sobre o cálculo desse 
imposto (Decreto-Lei nº 204, de 27 de 
fevereiro de 1967, art. 5º, §§ 1º e 2º, Lei nº 
5.971, de 11 de dezembro de 1973, art. 21, 
Lei nº 8.383, de 1991, art. 3º, inciso II, e Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 30).

§ 2º O recolhimento do imposto, seja qual 
for a residência ou domicílio do beneficiário 
do rendimento, poderá ser efetuado no 

agente arrecadador do local em que estiver 
a sede da entidade que explorar a loteria 
(Lei nº 4.154, de 1962, art. 19, § 1º).

§ 3º O imposto será retido na data do 
pagamento, crédito, entrega, emprego ou 
remessa.

Prêmios em Bens e Serviços

Art. 677. Os prêmios distribuídos sob a forma 
de bens e serviços, através de concursos e 
sorteios de qualquer espécie, estão sujeitos à 
incidência do imposto, à alíquota de vinte por 
cento, exclusivamente na fonte (Lei nº 8.981, de 
1995, art. 63, e Lei nº 9.065, de 1995, art. 1º).

§ 1º O imposto incidirá sobre o valor de 
mercado do prêmio, na data da distribuição, 
e será pago até o terceiro dia útil da semana 
subsequente ao da distribuição (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 63, § 1º).

§ 2º Compete à pessoa jurídica que 
proceder à distribuição de prêmios, efetuar 
o pagamento do imposto correspondente, 
não se aplicando o reajustamento da base 
de cálculo (Lei nº 8.981, de 1995, art. 63, § 
2º).

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica 
aos prêmios em dinheiro de que trata o 
artigo anterior (Lei nº 8.981, de 1995, art. 
63, § 3º).

Seção V
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

Art. 678. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento 
(Lei nº 7.713, de 1988, art. 32):

I – os benefícios líquidos resultantes da 
amortização antecipada, mediante sorteio, 
dos títulos de economia denominados 
capitalização;

II – os benefícios atribuídos aos portadores 
de títulos de capitalização nos lucros da 
empresa emitente.
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Parágrafo único. O imposto será retido 
na data do pagamento ou crédito e será 
considerado (Lei nº 7.713, de 1988, art. 32, 
§ 2º, Lei nº 9.249, de 1995, art. 12, inciso V, 
e Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º e 2º, § 4º, 
inciso III, 25 e 27 ):

I – antecipação do devido, quando o 
beneficiário for pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real, presumido ou 
arbitrado;

II – devido exclusivamente na fonte, nos 
demais casos, inclusive se o beneficiário for 
pessoa física ou jurídica isenta.

Seção VI
PROPRIETÁRIOS E CRIADORES DE 

CAVALOS DE CORRIDA

Art. 679. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, os 
prêmios pagos aos proprietários e criadores de 
cavalos de corrida (Lei nº 7.713, de 1988, art. 
32, § 1º).

Parágrafo único. O imposto será retido 
na data do pagamento ou crédito e será 
considerado (Lei nº 7.713, de 1988, art. 32, 
§ 2º, Lei nº 9.249, de 1995, art. 12, inciso 
V, e Lei nº 9.430, de 1996, arts. 1º, 2º, § 4º, 
inciso III, 25 e 27):

I – antecipação do devido, quando o 
beneficiário for pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real;

II – devido exclusivamente na fonte, nos 
demais casos, inclusive se o beneficiário for 
pessoa física ou jurídica isenta.

Seção VII
RENDIMENTOS PAGOS A PESSOAS 

JURÍDICAS POR SENTENÇA JUDICIAL

Art. 680. Estão sujeitas ao desconto do imposto 
na fonte, à alíquota de cinco por cento, as 
importâncias pagas às pessoas jurídicas a título 
de juros e de indenizações por lucros cessantes, 

decorrentes de sentença judicial (Lei nº 8.981, 
de 1995, art. 60, inciso I).

Parágrafo único. O imposto descontado 
na forma deste artigo será deduzido do 
imposto devido no encerramento do 
período de apuração (Lei nº 8.981, de 1995, 
art. 60, parágrafo único).

Seção VIII
MULTAS POR RESCISÃO DE 

CONTRATOS

Art. 681. Estão sujeitas ao imposto na fonte, 
à alíquota de quinze por cento, as multas ou 
quaisquer outras vantagens pagas ou creditadas 
por pessoa jurídica, ainda que a título de 
indenização, a beneficiária pessoa física ou 
jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão 
de contrato (Lei nº 9.430, de 1996, art. 70).

§ 1º A responsabilidade pela retenção 
e recolhimento do imposto é da pessoa 
jurídica que efetuar o pagamento ou crédito 
da multa ou vantagem (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 70, § 1º).

§ 2º O imposto deverá ser retido na data 
do pagamento ou crédito da multa ou 
vantagem e será recolhido no prazo a que 
se refere o inciso II do art. 865 (Lei nº 9.430, 
de 1996, art. 70, § 2º).

§ 3º O valor da multa ou vantagem será (Lei 
nº 9.430, de 1996, art. 70, § 3º):

I – computado na apuração da base de 
cálculo do imposto devido na declaração de 
ajuste anual da pessoa física;

II – computado como receita, na 
determinação do lucro real;

III – acrescido ao lucro presumido ou 
arbitrado, para determinação da base de 
cálculo do imposto devido pela pessoa 
jurídica.

§ 4º O imposto retido na fonte será 
considerado como antecipação do devido 
em cada período de apuração, nas hipóteses 
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referidas no parágrafo anterior, ou como 
tributação definitiva, no caso de pessoa 
jurídica isenta (Lei nº 9.430, de 1996, art. 
70, § 4º).

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica 
às indenizações pagas ou creditadas em 
conformidade com a legislação trabalhista 
e àquelas destinadas a reparar danos 
patrimoniais (Lei nº 9.430, de 1996, art. 70, 
§ 5º).

CAPÍTULO V
RENDIMENTOS DE RESIDENTES OU 

DOMICILIADOS NO EXTERIOR

Seção I
CONTRIBUINTES

Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de 
acordo com o disposto neste Capítulo, a renda e 
os proventos de qualquer natureza provenientes 
de fontes situadas no País, quando percebidos:

I – pelas pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no exterior 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, 
alínea "a");

II – pelos residentes no País que estiverem 
ausentes no exterior por mais de doze 
meses, salvo os mencionados no art. 17 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, 
alínea "b");

III – pela pessoa física proveniente do 
exterior, com visto temporário, nos termos 
do § 1º do art. 19 (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 97, alínea "c", e Lei nº 9.718, de 
1998, art. 12);

IV – pelos contribuintes que continuarem a 
perceber rendimentos produzidos no País, 
a partir da data em que for requerida a 
certidão, no caso previsto no art. 879 (Lei nº 
3.470, de 1958, art. 17, § 3º).

Art. 683. No caso de falecimento de domiciliado 
no exterior, o imposto será recolhido em nome 
do espólio até a homologação da partilha, 
sobrepartilha ou adjudicação dos bens.

Art. 684. Os residentes ou domiciliados no 
exterior sujeitam-se às mesmas normas de 
tributação previstas para os residentes ou 
domiciliados no País, em relação aos (Lei nº 
8.981, de 1995, art. 78):

I – rendimentos decorrentes de aplicações 
financeiras de renda fixa;

II – ganhos líquidos auferidos em operações 
realizadas em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas;

III – rendimentos obtidos em aplicações em 
fundos de renda fixa e de renda variável e 
em clubes de investimento.

Parágrafo único. Sujeitam-se à tributação, 
nos termos dos arts. 782 e 783, os 
rendimentos e ganhos de capital decorrentes 
de aplicações financeiras, auferidos por 
fundos, sociedades de investimento e 
carteiras de valores mobiliários de que 
participem, exclusivamente, pessoas físicas 
ou jurídicas, fundos ou outras entidades 
de investimento coletivo, residentes, 
domiciliados ou com sede no exterior (Lei 
nº 8.981, de 1995, art. 78, parágrafo único).

Seção II
RENDIMENTOS, GANHOS DE CAPITAL 

E DEMAIS PROVENTOS

Subseção I
INCIDÊNCIA

Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e 
demais proventos pagos, creditados, entregues, 
empregados ou remetidos, por fonte situada 
no País, a pessoa física ou jurídica residente no 
exterior, estão sujeitos à incidência na fonte 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 
3.470, de 1958, art. 77, Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 23, e Lei nº 9.779, de 1999, arts. 7º e 8º):
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I – à alíquota de quinze por cento, quando 
não tiverem tributação específica neste 
Capítulo, inclusive:

a) os ganhos de capital relativos a 
investimentos em moeda estrangeira;

b) os ganhos de capital auferidos na 
alienação de bens ou direitos;

c) as pensões alimentícias e os pecúlios;

d) os prêmios conquistados em concursos 
ou competições.

II – à alíquota de vinte e cinco por cento:

a) os rendimentos do trabalho, com ou sem 
vínculo empregatício, e os da prestação de 
serviços;

b) ressalvadas as hipóteses a que se referem 
os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 691, os 
rendimentos decorrentes de qualquer 
operação, em que o beneficiário seja 
residente ou domiciliado em país que não 
tribute a renda ou que a tribute à alíquota 
máxima inferior a vinte por cento, a que se 
refere o art. 245.

§ 1º Prevalecerá a alíquota incidente sobre 
rendimentos e ganhos de capital auferidos 
pelos residentes ou domiciliados no 
País, quando superior a quinze por cento 
(Decreto-Lei nº 2.308, de 1986, art. 2º, e Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 18).

§ 2º No caso do inciso II, a retenção na 
fonte sobre o ganho de capital deve ser 
efetuada no momento da alienação do 
bem ou direito, sendo responsável o 
adquirente ou o procurador, se este não 
der conhecimento, ao adquirente, de que 
o alienante é residente ou domiciliado no 
exterior.

§ 3º O ganho de capital auferido por 
residente ou domiciliado no exterior será 
apurado e tributado de acordo com as 
regras aplicáveis aos residentes no País (Lei 
nº 9.249, de 1995, art. 18).

Serviços Prestados em Zonas de 
Processamento de Exportação

Art. 686. Os serviços prestados em Zona de 
Processamento de Exportação – ZPE terão 
o seguinte tratamento fiscal (Decreto-Lei nº 
2.452, de 1988, art. 23):

I – os prestados por empresas ali instaladas 
serão considerados como prestados no 
exterior;

II – os prestados por residente ou 
domiciliado no exterior, para empresas 
ali instaladas, serão considerados como 
prestados no exterior;

III – os prestados por residente ou domici-
liado no País, para empresas estabelecidas 
em ZPE, serão considerados como expor-
tação de serviços, exceto os explorados em 
virtude de concessão do Poder Público, os 
decorrentes de contrato de trabalho e ou-
tros indicados em regulamento.

Subseção II
ISENÇÕES E REDUÇÕES

Serviços Prestados a Órgãos Governamentais 
no Exterior

Art. 687. Estão isentos do imposto de que 
trata o art. 682 os rendimentos pagos a pessoa 
física residente ou domiciliada no exterior 
por autarquias ou repartições do Governo 
brasileiro situadas fora do território nacional e 
que correspondam a serviços prestados a esses 
órgãos (Lei nº 9.250, de 1995, art. 29).

Rendimentos de Governos Estrangeiros

Art. 688. Estão isentos do imposto os 
rendimentos auferidos no País por governos 
estrangeiros, desde que haja reciprocidade 
de tratamento em relação aos rendimentos 
auferidos em seus países pelo Governo 
brasileiro (Lei nº 154, de 1947, art. 5º).

Serviços de Telecomunicações

Art. 689. Não incide o imposto na fonte sobre 
os rendimentos pagos ou creditados a empresa 
domiciliada no exterior, pela contraprestação 
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de serviços de telecomunicações, por empresa 
de telecomunicação que centralize, no Brasil, 
a prestação de serviços de rede corporativa de 
pessoas jurídicas (Medida Provisória nº 1.749-
37, de 1999, art. 4º).

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, 
considera-se rede corporativa a rede 
de telecomunicações privativa de uma 
empresa ou entidade, a qual interliga seus 
vários pontos de operações no Brasil e no 
exterior (Medida Provisória nº 1.749-37, de 
1999, art. 4º, parágrafo único).

Dispensa de Retenção

Art. 690. Não se sujeitam à retenção de que trata 
o art. 682 as seguintes remessas destinadas ao 
exterior:

I – para pagamento de apostilas decorrentes 
de curso por correspondência ministrado 
por estabelecimento de ensino com sede 
no exterior;

II – os valores, em moeda estrangeira, 
registrados no Banco Central do Brasil, 
como investimentos ou reinvestimentos, 
retornados ao seu país de origem;

III – os valores dos bens havidos, por 
herança ou doação, por residente ou 
domiciliado no exterior;

IV – as importâncias para pagamento 
de livros técnicos importados, de livre 
divulgação;

V – para dependentes no exterior, em nome 
dos mesmos, nos limites fixados pelo Banco 
Central do Brasil, desde que não se trate de 
rendimentos auferidos pelos favorecidos ou 
que estes não tenham perdido a condição 
de residentes ou domiciliados no País, 
quando se tratar de rendimentos próprios;

VI – as aplicações do United Nations Joint 
Staff Pension Fund (UNJSPF), administrado 
pela Organização das Nações Unidas, nas 
Bolsas de Valores no País;

VII – as remessas à Corporação Financeira 
Internacional (International Finance 
Corporation – IFC) por investimentos diretos 
ou empréstimos em moeda a empresas 
brasileiras, com utilização de fundos de 
outros países, mesmo que o investimento 
conte, no exterior, com participantes que 
não terão nenhuma relação de ordem 
jurídica com as referidas empresas;

VIII – cobertura de gastos pessoais, no 
exterior, de pessoas físicas residentes 
ou domiciliadas no País, em viagens de 
turismo, negócios, serviço, treinamento ou 
missões oficiais;

IX – pagamento de salários de funcionários 
de empreiteiras de obras e prestadores de 
serviço no exterior, de que tratam os arts. 
1º e 2º do Decreto 89.339, de 31 de janeiro 
de 1984; 

X – pagamento de salários e remunerações 
de correspondentes de imprensa, com 
ou sem vínculo empregatício, bem como 
ressarcimentos de despesas inerentes ao 
exercício da profissão, incluindo transporte, 
hospedagem, alimentação e despesas 
relativas a comunicação, e pagamento por 
matérias enviadas ao Brasil no caso de free 
lancers, desde que os beneficiários sejam 
pessoas físicas residentes ou domiciliadas 
no País;

XI – remessas para fins educacionais, 
científicos ou culturais, bem como em 
pagamento de taxas escolares, taxas 
de inscrição em congressos, conclaves, 
seminários ou assemelhados, e taxas de 
exames de proficiência;

XII – remessas para cobertura de gastos com 
treinamento e competições esportivas no 
exterior, desde que o remetente seja clube, 
associação, federação ou confederação 
esportiva ou, no caso de atleta, que sua 
participação no evento seja confirmada 
pela respectiva entidade;

XIII – remessas por pessoas físicas, residen-
tes e domiciliadas no País, para cobertura 
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de despesas médico-hospitalares com trata-
mento de saúde, no exterior, do remetente 
ou de seus dependentes;

XIV – pagamento de despesas terrestres 
relacionadas com pacotes turísticos.

Alíquota Zero

Art. 691. A alíquota do imposto na fonte 
incidente sobre os rendimentos auferidos no 
País, por residentes ou domiciliados no exterior, 
fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses 
(Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, e Lei nº 9.532, de 
1997, art. 20):

I – receitas de fretes, afretamentos, aluguéis 
ou arrendamentos de embarcações 
marítimas ou fluviais ou de aeronaves 
estrangeiras, feitos por empresas, desde que 
tenham sido aprovados pelas autoridades 
competentes, bem assim os pagamentos de 
aluguel de containers, sobrestadia e outros 
relativos ao uso de serviços de instalações 
portuárias;

II – comissões pagas por exportadores a 
seus agentes no exterior;

III – remessas para o exterior, exclusivamente 
para pagamento das despesas com 
promoção, propaganda e pesquisas de 
mercado de produtos brasileiros, inclusive 
aluguéis e arrendamentos de stands e 
locais para exposições, feiras e conclaves 
semelhantes, bem como as de instalação e 
manutenção de escritórios comerciais e de 
representação, de armazéns, depósitos ou 
entrepostos;

IV – valores correspondentes a operações 
de cobertura de riscos de variações, no 
mercado internacional, de taxas de juros, 
de paridade entre moedas e de preços de 
mercadorias (hedge);

V – valores correspondentes aos pagamen-
tos de contraprestação de arrendamento 
mercantil de bens de capital, celebrados 
com entidades domiciliadas no exterior;

VI – comissões e despesas incorridas nas 
operações de colocação, no exterior, de 
ações de companhias abertas, domiciliadas 
no Brasil, desde que aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil e pela Comissão de Valores 
Mobiliários;

VII – solicitação, obtenção e manutenção 
de direitos de propriedade industrial, no 
exterior;

VIII – juros decorrentes de empréstimos 
contraídos no exterior, em países que 
mantenham acordos tributários com o 
Brasil, por empresas nacionais, particulares 
ou oficiais, por prazo igual ou superior a 
quinze anos, à taxa de juros do mercado 
credor, com instituições financeiras 
tributadas em nível inferior ao admitido 
pelo crédito fiscal nos respectivos acordos 
tributários;

IX – juros, comissões, despesas e descontos 
decorrentes de colocações no exterior, 
previamente autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil, de títulos de crédito 
internacionais, inclusive commercial papers, 
desde que o prazo médio de amortização 
corresponda, no mínimo, a 96 meses;

X – juros de desconto, no exterior, de 
cambiais de exportação e as comissões de 
banqueiros inerentes a essas cambiais;

XI – juros e comissões relativos a créditos 
obtidos no exterior e destinados ao 
financiamento de exportações.

§ 1º Nos casos dos incisos II, III, IV, VIII, X 
e XI, deverão ser observadas as condições, 
formas e prazos estabelecidos pelo Ministro 
de Estado da Fazenda (Lei nº 9.481, de 
1997, art. 1º, § 1º , e Medida Provisória nº 
1.753-16, de 1999, art. 11 ).

§ 2º O prazo a que se refere o inciso IX 
poderá ser alterado pelo Ministro de Estado 
da Fazenda (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, 
Lei nº 9.532, de 1997, art. 20, e Medida 
Provisória nº 1.753-16, de 1999, art. 11).
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§ 3º Aos contratos em vigor em 31 de 
dezembro de 1996, relativos às operações 
relacionadas neste artigo, aplica-se o 
tratamento tributário da legislação vigente 
àquela data (Lei nº 9.481, de 1997, art. 2º).

§ 4º O aumento de capital mediante 
conversão das obrigações de que tratam 
os incisos VIII e IX poderá ser efetuado com 
manutenção da redução a zero da alíquota 
do Imposto de Renda incidente na fonte 
relativa aos juros, comissões, despesas e 
descontos já remetidos (Medida Provisória 
nº 1.753-16, de 1999, art. 9º ).

§ 5º Para os fins do parágrafo anterior, 
é vedada, no período remanescente 
previsto para liquidação final da obrigação 
capitalizada (Medida Provisória nº 1.753-
16, de 1999, art. 9º, § 1º):

a) a restituição de capital, inclusive por 
extinção da pessoa jurídica;

b) a transferência das respectivas ações 
ou quotas de capital para pessoa física ou 
jurídica, residente ou domiciliada no país.

§ 6º O descumprimento do disposto 
no parágrafo anterior tornará exigível o 
imposto correspondente, relativamente ao 
montante de juros, comissões, despesas 
e descontos, desde a data da remessa, 
acrescido de juros moratórios e de multa, 
de mora ou de ofício, conforme o caso 
(Medida Provisória nº 1.753-16, de 1999, 
art. 9º, § 2º).

§ 7º O disposto nos §§ 5º e 6º se aplica às 
pessoas jurídicas resultantes de fusão ou 
cisão da pessoa jurídica capitalizada e a que 
incorporá-la (Medida Provisória nº 1.753-
16, de 1999, art. 9º, § 3º).

§ 8º O ganho de capital decorrente da 
diferença positiva entre o valor patrimonial 
das ações ou quotas adquiridas com a 
conversão de que trata o § 4º e seguintes 
e o valor da obrigação convertida será 
tributado na fonte, à alíquota de quinze por 

cento (Medida Provisória nº 1.753-16, de 
1999 art. 9º, § 4º).

§ 9º O montante capitalizado na forma 
do § 4º integrará a base de cálculo para 
fins de determinação dos juros sobre o 
capital próprio a que se refere o art. 347, 
observadas as demais normas aplicáveis, 
inclusive em relação à incidência do imposto 
de renda na fonte (Medida Provisória nº 
1.753-16, de 1999, art. 9º, § 5º).

§ 10. O disposto nos §§ 4º a 9º se aplica, 
também, às obrigações contratadas até 
31 de dezembro de 1996, relativas às 
operações referidas no § 4º, mantidos 
os benefícios fiscais à época concedidos 
(Medida Provisória nº 1.753-16, de 1999, 
art. 9º, § 6º).

§ 11. A Secretaria da Receita Federal 
expedirá os atos necessários ao controle do 
disposto nos §§ 4º a 10 (Medida Provisória 
nº 1.753-16, de 1999, art. 9º, § 7º). 

§ 12. Os juros e comissões correspondentes 
à parcela dos créditos de que trata o inciso XI 
deste artigo, não aplicada no financiamento 
de exportações, sujeita-se à incidência do 
imposto na fonte à alíquota de vinte e cinco 
por cento (Lei nº 9.779, de 1999, art. 9º).

Subseção III
LUCROS OU DIVIDENDOS

Apurados a partir de 1º de janeiro de 1996

Art. 692. Os lucros ou dividendos calculados 
com base nos resultados apurados a partir do 
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real ou arbitrado a pessoa física ou 
jurídica, domiciliada no exterior, não estão 
sujeitos à incidência do imposto na fonte (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 10).

Apurados até o Ano-calendário de 1995

Art. 693. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, às alíquotas a seguir indicadas, os 
lucros ou dividendos, apurados até 31 de 
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dezembro de 1995, distribuídos por fonte 
localizada no País em benefício de pessoa física 
ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior 
(Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 8.383, de 
1991, art. 77):

I – apurados nos anos-calendário de 1994 e 
1995 – quinze por cento;

II – apurados nos anos-calendário anteriores 
– vinte e cinco por cento.

Parágrafo único. A retenção do imposto 
é obrigatória na data do pagamento, 
crédito, entrega, emprego ou remessa dos 
rendimentos (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 100).

Subseção IV
LUCROS DE PESSOAS JURÍDICAS 

ESTRANGEIRAS

Apurados a partir de 1º de janeiro de 1996

Art. 694. Os lucros das filiais, sucursais, 
agências ou representações no País, de pessoas 
jurídicas com sede no exterior, apurados a 
partir de 1º de janeiro de 1996, considerados 
automaticamente percebidos pela matriz na 
data do encerramento do período de apuração, 
não estão sujeitos à incidência do imposto na 
fonte (Lei nº 9.249, de 1995, art. 10).

Parágrafo único. A não incidência de que 
trata este artigo alcança, igualmente, 
os resultados auferidos por comitentes 
domiciliados no exterior, nas operações 
realizadas por seus mandatários ou 
comissários no Brasil (Lei nº 3.470, de 1958, 
art. 76, § 1º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 
10).

Apurados até 31 de dezembro de 1995

Art. 695. Estão sujeitos à incidência na fonte, 
às alíquotas a seguir indicadas, os lucros das 
filiais, sucursais, agências ou representações, no 
País, de pessoas jurídicas com sede no exterior, 
considerados automaticamente percebidos pela 
matriz na data do encerramento do período-

base (Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 
8.383, de 1991, art. 77):

I – nos períodos-base de 1994 e 1995 – 
quinze por cento;

II – nos períodos-base anteriores – vinte e 
cinco por cento.

Parágrafo único. O imposto de que trata este 
artigo alcança, igualmente, os rendimentos 
auferidos por comitentes domiciliados no 
exterior, nas operações realizadas por seus 
mandatários ou comissários no Brasil (Lei nº 
3.470, de 1958, art. 76).

Subseção V
LUCROS OU DIVIDENDOS DOADOS A 
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Não Incidência

Art. 696. Não estão sujeitos à incidência do 
imposto de que tratam os arts. 693 e 695 os 
valores dos lucros ou dividendos distribuídos 
por sociedades brasileiras a seus sócios ou 
acionistas residentes ou domiciliados no 
exterior, que sejam por eles doados a instituições 
filantrópicas, educacionais, de pesquisa 
científica ou tecnológica e de desenvolvimento 
cultural ou artístico domiciliadas no Brasil, que 
(Lei nº 8.166, de 11 de janeiro de 1991, art. 1º):

I – estejam devidamente registradas 
na Secretaria da Receita Federal e em 
funcionamento regular;

II – não distribuam lucros, bonificações 
ou vantagens aos seus administradores, 
mantenedores ou associados, sob qualquer 
forma ou pretexto;

III – apliquem integralmente seus recursos 
no País, na manutenção de seus objetivos 
institucionais;

IV – mantenham escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades que assegurem a sua exatidão;

V – estabeleçam, no respectivo contrato 
social ou estatuto, a incorporação, em 
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caso de extinção, do seu patrimônio a 
entidade similar que atenda aos requisitos 
e condições referidos nos incisos anteriores 
ou, conforme a área de sua atuação, ao 
respectivo Município ou Estado, ou à União.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se 
também às doações efetuadas através de 
agência, de sucursal ou de representante, 
no Brasil, de pessoas jurídicas domiciliadas 
no exterior (Lei nº 8.166, de 1991, art. 2º).

§ 2º Os valores doados na forma deste 
artigo não poderão ser transferidos ao 
exterior (Lei nº 8.166, de 1991, art. 3º, e Lei 
nº 8.383, de 1991, art. 76).

§ 3º O valor do imposto de que trata o art. 
35 da Lei nº 7.713, de 1988, incidente sobre 
o valor dos lucros ou dividendos doados na 
conformidade deste artigo, não poderá ser 
compensado (Lei nº 8.166, de 1991, art. 4º).

Comprovação do Valor Doado

Art. 697. A sociedade distribuidora dos lucros 
ou dividendos deverá comprovar à fiscalização, 
quando solicitada, a efetiva entrega da doação 
ao beneficiário, no prazo de dois dias contados 
da distribuição, mediante cheque nominativo e 
cruzado (Lei nº 8.166, de 1991, art. 5º).

Exigência do Imposto

Art. 698. A inobservância do disposto nesta 
Subseção sujeitará a sociedade distribuidora 
dos lucros ou dividendos, apurados até 31 de 
dezembro de 1995, à obrigação de recolher o 
valor do imposto acrescido de juros de mora e 
demais cominações legais, observado quando 
for o caso, o disposto no art. 874 (Lei nº 8.166, 
de 1991, art. 6º, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 4º).

Subseção VI
CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS

Apurados a partir de 1º de janeiro de 1996

Art. 699. A incorporação ao capital de lucros 
apurados pela pessoa jurídica, a partir de 1º de 
janeiro de 1996, correspondentes a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, não está 

sujeita à incidência do imposto na fonte (Lei nº 
9.249, de 1995, art. 10).

Apurados até 31 de dezembro de 1995

Art. 700. A incorporação ao capital de 
lucros apurados pela pessoa jurídica, até 31 
de dezembro de 1995, correspondentes a 
beneficiários residentes ou domiciliados no 
exterior, poderá ser efetuada sem a incidência 
do imposto de que tratam os arts. 693 e 695 (Lei 
nº 7.799, de 1989, art. 71).

§ 1º A redução, dentro dos cinco anos 
subsequentes à data da incorporação, do 
capital aumentado na forma deste artigo, 
para restituição aos sócios ou acionistas, 
sujeitará o contribuinte ao pagamento do 
imposto dispensado (Lei nº 7.799, de 1989, 
art. 71, § 1º).

§ 2º A base de cálculo do imposto, na 
hipótese do parágrafo anterior, será 
determinada mediante a aplicação, sobre o 
valor do capital reduzido, da percentagem 
que a parcela do capital resultante da 
incorporação dos lucros a que se refere este 
artigo representar sobre o capital total (Lei 
nº 7.799, de 1989, art. 71, § 2º).

§ 3º Para efeito da determinação da base 
de cálculo, o capital e a redução serão 
considerados pelos seus valores atualizados 
monetariamente até 31 de dezembro de 
1995, ou até a data da redução, se anterior 
(Lei nº 7.799, de 1989, art. 71, § 3º, e Lei nº 
9.249, de 1995, art. 4º). 

Seção III
OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 701. Na tributação das operações 
financeiras de residentes ou domiciliados no 
exterior, nos mercados de renda fixa e de renda 
variável, será observado o disposto nos arts. 
727 a 786.
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Seção IV
RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS

Subseção I
INCIDÊNCIA

Art. 702. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
importâncias pagas, creditadas, entregues, 
empregadas ou remetidas a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, por fonte 
situada no País, a título de juros, comissões, 
descontos, despesas financeiras e assemelhadas 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 
3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 9.249, de 1995, 
art. 28).

Art. 703. Está sujeito à incidência do imposto 
de que trata o artigo anterior o valor dos juros 
remetidos para o exterior, devidos em razão 
da compra de bens a prazo, ainda quando 
o beneficiário do rendimento for o próprio 
vendedor (Decreto-Lei nº 40l, de 1968, art. 11).

Parágrafo único. Para os efeitos deste 
artigo, consideram-se fato gerador do 
imposto a remessa para o exterior e 
contribuinte, o remetente, não se aplicando 
o reajustamento de que trata o art. 725 
(Decreto-Lei nº 401, de 1968, art. 11, 
parágrafo único).

Subseção II
ISENÇÕES E REDUÇÕES

Juros Diversos

Art. 704. Excluem-se da tributação prevista 
nesta Seção:

I – as remessas de juros devidos às agências 
de governos estrangeiros, em razão da 
compra de bens a prazo, quando houver 
reciprocidade de tratamento (Decreto-Lei 
nº 484, de 3 de março de 1969, art. 3º);

II – os juros dos títulos da dívida externa 
do Tesouro Nacional, relacionados com 
empréstimos ou operações de crédito 
externo efetuados com base na Lei nº 1.518, 

de 24 de dezembro de 1951, e na Lei nº 
4.457, de 6 de novembro de 1964, e no art. 
8º da Lei nº 5.000, de 24 de maio de 1966 
(Decreto-Lei nº 1.245, de 6 de novembro de 
1972, art. 1º);

III – os juros dos títulos da dívida pública 
externa, relacionados com empréstimos 
ou operações de crédito efetuados pelo 
Poder Executivo com base no Decreto-Lei 
nº 1.312, de 1974 (Decreto-Lei nº 1.312, de 
1974, art. 9º);

IV – os juros produzidos pelos Bônus do 
Tesouro Nacional-BTN e Notas do Tesouro 
Nacional – NTN, emitidos para troca 
voluntária por Bônus da Dívida Externa 
Brasileira, objeto de permuta por dívida 
externa do setor público, registrada no 
Banco Central do Brasil, bem assim os 
referentes aos Bônus emitidos pelo Banco 
Central do Brasil, para os fins previstos no 
art. 8º do Decreto-Lei nº 1.312, de 1974, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 
2.105, de 1984 (Decreto-Lei nº 2.291, de 
21 de novembro de 1986, art. 1º, e Lei nº 
7.777, de 1989, arts. 7º e 8º).

Seção V
OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAL

Subseção I
RENDIMENTOS DE IMÓVEIS

Art. 705. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
importâncias pagas, remetidas, creditadas, 
empregadas ou entregues a residente ou 
domiciliado no exterior, provenientes de 
rendimentos produzidos por bens imóveis 
situados no País (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, 
art. 100, e Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, e Lei nº 
9.249, de 1995, art. 28).

Parágrafo único. Para fins de determinação 
da base de cálculo, será permitido deduzir, 
mediante comprovação, as despesas 
previstas no art. 50 (Decreto-Lei nº 5.844, 
de 1943, art. 97, § 3º).
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Subseção II
PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS

Art. 706. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, 
as importâncias pagas, creditadas, empregadas, 
remetidas ou entregues aos produtores, 
distribuidores ou intermediários no exterior, 
como rendimento decorrente da exploração 
de obras audiovisuais estrangeiras em todo 
o território nacional ou por sua aquisição ou 
importação, a preço fixo (Lei nº 3.470, de 1958, 
art. 77, § 1º, inciso I, Decreto-Lei nº 1.089, de 
1970, art. 13, Decreto-Lei nº 1.741, de 27 de 
dezembro de 1979, art. 1º, Lei nº 8.685, de 
1993, art. 2º, Lei nº 9.249, de 1995, art. 28, e Lei 
nº 9.779, de 1999, art. 7º ).

Parágrafo único. O imposto de que trata 
este artigo incidirá:

I – sobre os filmes importados a preço fixo, 
no momento da efetivação do crédito para 
pagamento dos direitos adquiridos;

II – sobre os rendimentos decorrentes 
da exploração das obras audiovisuais 
estrangeiras em regime de distribuição 
e comercialização em salas de exibição, 
emissoras de televisão, de sinal aberto 
ou codificado, cabo-difusão, mercado 
videofonográfico ou qualquer outra 
modalidade de exploração comercial da 
obra, no momento da efetivação do crédito 
ao produtor, distribuidor ou intermediários 
domiciliados no exterior.

Dedução para Incentivo a Produções 
Brasileiras

Art. 707. Os contribuintes do imposto poderão 
beneficiar-se de abatimento de setenta 
por cento do imposto devido, desde que 
invistam na co-produção de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção 
independente, em projetos previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura, 
observado o disposto nos arts. 487 a 489 (Lei nº 
8.685, de 1993, art. 3º).

Seção VI
RENDIMENTOS DE SERVIÇOS

Subseção I
SERVIÇOS TÉCNICOS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Incidência

Art. 708. Estão sujeitos à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de vinte e cinco por 
cento, os rendimentos de serviços técnicos 
e de assistência técnica, administrativa e 
semelhantes derivados do Brasil e recebidos 
por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no exterior, independentemente da 
forma de pagamento e do local e data em que 
a operação tenha sido contratada, os serviços 
executados ou a assistência prestada (Decreto-
Lei nº 1.418, de 3 de setembro de 1975, art. 6º, 
Lei nº 9.249, de 1995, art. 28 e Lei nº 9.779,de 
1999,art 7º).

Parágrafo único. A retenção do imposto 
é obrigatória na data do pagamento, 
crédito, entrega, emprego ou remessa dos 
rendimentos (Decreto-Lei nº 5.844, de 
1943, art. 100).

Subseção II
REMUNERAÇÃO DE DIREITOS, 

INCLUSIVE TRANSMISSÃO POR MEIO 
DE RÁDIO OU TELEVISÃO

Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
importâncias pagas, creditadas, entregues, 
empregadas ou remetidas para o exterior pela 
aquisição ou pela remuneração, a qualquer 
título, de qualquer forma de direito, inclusive 
a transmissão, por meio de rádio ou televisão 
ou por qualquer outro meio, de quaisquer 
filmes ou eventos, mesmo os de competições 
desportivas das quais faça parte representação 
brasileira (Lei nº 9.430, de 1996, art. 72).
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Subseção III
ROYALTIES

Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à 
alíquota de quinze por cento, as importâncias 
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou 
remetidas para o exterior a título de royalties, a 
qualquer título (Medida Provisória nº 1.749-37, 
de 1999, art. 3º).

Subseção IV
FRETES INTERNACIONAIS

Art. 711. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à 
alíquota de quinze por cento, os rendimentos 
recebidos por companhias de navegação aérea 
e marítima, domiciliadas no exterior, de pessoas 
físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no Brasil (Lei nº 9.430, de 1996, art. 85).

Parágrafo único. O imposto de que trata 
este artigo não será exigido das companhias 
aéreas e marítimas domiciliadas em 
países que não tributam, em decorrência 
da legislação interna ou de acordos 
internacionais, os rendimentos auferidos 
por empresas brasileiras que exercem o 
mesmo tipo de atividade (Lei nº 9.430, de 
1996, art. 85, parágrafo único).

Seção VII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Complementação do Valor do Imposto

Art. 712. O valor do imposto anteriormente 
retido na fonte ou recolhido a título de 
antecipação sobre os rendimentos de residente 
ou domiciliado no exterior será diminuído do 
que for devido nos termos deste Capítulo (Lei nº 
3.470, de 1958, art. 78, e Lei nº 4.154, de 1962, 
art. 8º, § 9º).

Base de Cálculo

Art. 713. As alíquotas do imposto de que trata 
este Capítulo incidirão sobre os rendimentos 
brutos, ressalvado o disposto no art. 705, 
parágrafo único (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, 
art. 97, § 3º).

Dever de Informar

Art. 714. Aqueles que pagarem rendimentos a 
residente ou domiciliado no exterior deverão 
prestar às repartições ou aos Auditores-Fiscais 
do Tesouro Nacional todos os esclarecimentos 
que lhes forem exigidos (Decreto-Lei nº 5.844, 
de 1943, art. 137, e Lei nº 2.354, de 1954, art. 
7º).

Arrendamento Mercantil do Tipo Financeiro

Art. 715. Nos casos de pagamento de 
contraprestação de arrendamento mercantil, 
do tipo financeiro, a beneficiária pessoa jurídica 
domiciliada no exterior, a Secretaria da Receita 
Federal expedirá normas para excluir da base de 
cálculo do imposto incidente na fonte a parcela 
remetida que corresponder ao valor do bem 
arrendado (Lei nº 9.430, de 1996, art. 86).

Condições para Remessa

Art. 716. As pessoas físicas e jurídicas 
que desejarem fazer transferência para o 
exterior a título de lucros, dividendos, juros 
e amortizações, royalties, assistência técnica, 
científica, administrativa e semelhantes 
deverão submeter aos órgãos competentes 
do Banco Central do Brasil e da Secretaria da 
Receita Federal os contratos e documentos que 
forem considerados necessários para justificar a 
remessa (Lei nº 4.131, de 1962, art. 9º).

Parágrafo único. As remessas para o 
exterior dependem do registro da pessoa 
jurídica no Banco Central do Brasil e de 
prova do pagamento do imposto devido, 
se for o caso (Lei nº 4.131, de 1962, art. 9º, 
parágrafo único).

CAPÍTULO VI
RETENÇÃO E RECOLHIMENTO

Seção I
RETENÇÃO DO IMPOSTO

Responsabilidade da Fonte

Art. 717. Compete à fonte reter o imposto 
de que trata este Título, salvo disposição em 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1800

contrário (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 
99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º).

Responsabilidade no Caso de Decisão Judicial

Art. 718. O imposto incidente sobre os 
rendimentos tributáveis pagos em cumprimento 
de decisão judicial será retido na fonte, quando 
for o caso, pela pessoa física ou jurídica 
obrigada ao pagamento, no momento em que, 
por qualquer forma, o rendimento se torne 
disponível para o beneficiário (Lei nº 8.541, de 
1992, art. 46).

§ 1º Fica dispensada a soma dos 
rendimentos pagos no mês, para aplicação 
da alíquota correspondente, nos casos de 
(Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, § 1º):

I – juros e indenizações por lucros cessantes;

II – honorários advocatícios;

III – remuneração pela prestação de 
serviços no curso do processo judicial, tais 
como serviços de engenheiro, médico, 
contador, leiloeiro, perito, assistente 
técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e 
liquidante.

§ 2º Quando se tratar de rendimento sujeito 
à aplicação da tabela progressiva, deverá 
ser utilizada a tabela vigente no mês do 
pagamento (Lei nº 8.541, de 1992, art. 46, 
§ 2º).

§ 3º O imposto incidirá sobre o total dos 
rendimentos pagos, inclusive o rendimento 
abonado pela instituição financeira 
depositária, no caso de o pagamento 
ser efetuado mediante levantamento do 
depósito judicial. 

Responsabilidade de Entidades de Classe e 
Outros

Art. 719. Os honorários profissionais dos 
despachantes aduaneiros autônomos, relativos 
à execução dos serviços de desembaraço 
e despacho de mercadorias importadas 
e exportadas e em toda e qualquer outra 
operação do comércio exterior, realizada por 

qualquer via, inclusive no desembaraço de 
bagagem de passageiros, serão recolhidos, 
ressalvado o direito de livre sindicalização, por 
intermédio da entidade de classe com jurisdição 
em sua região de trabalho, a qual efetuará a 
correspondente retenção e o recolhimento do 
imposto na fonte (Decreto-Lei nº 2.472, de 1º 
de setembro de 1988, art. 5º, § 2º).

Parágrafo único. No caso de despachante 
aduaneiro que não seja sindicalizado, 
compete à pessoa jurídica que efetuar o 
pagamento dos honorários, a retenção e o 
recolhimento do imposto devido.

Art. 720. As caixas, associações e organizações 
sindicais, que interfiram no pagamento de 
remuneração aos trabalhadores de que trata o 
art. 43, inciso XIII, alínea "e", são responsáveis 
pelo desconto do imposto previsto no art. 620 e 
estão obrigadas a prestar às autoridades fiscais 
todos os esclarecimentos ou informações, 
como representantes das fontes pagadoras dos 
rendimentos (Lei nº 4.357, de 16 de julho de 
1964, art. 16, parágrafo único).

Responsabilidade do Procurador de Residente 
ou Domiciliado no Exterior

Art. 721. Compete ao procurador a retenção 
(Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, 
parágrafo único):

I – quando se tratar de aluguéis de imóveis 
pertencentes a residentes no exterior;

II – quando o procurador não der 
conhecimento à fonte de que o proprietário 
do rendimento reside ou é domiciliado no 
exterior.

Responsabilidade da Fonte no Caso de não 
Retenção

Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao 
recolhimento do imposto, ainda que não o 
tenha retido (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 
103).

Parágrafo único. No caso deste artigo, 
quando se tratar de imposto devido como 
antecipação e a fonte pagadora comprovar 
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que o beneficiário já incluiu o rendimento 
em sua declaração, aplicar-se-á a penalidade 
prevista no art. 957, além dos juros de mora 
pelo atraso, calculados sobre o valor do 
imposto que deveria ter sido retido, sem 
obrigatoriedade do recolhimento deste.

Responsabilidade de Terceiros

Art. 723. São solidariamente responsáveis com 
o sujeito passivo os acionistas controladores, 
os diretores, gerentes ou representantes de 
pessoas jurídicas de direito privado, pelos 
créditos decorrentes do não recolhimento do 
imposto descontado na fonte (Decreto-Lei nº 
1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8º).

Parágrafo único. A responsabilidade das 
pessoas referidas neste artigo restringe-se 
ao período da respectiva administração, 
gestão ou representação (Decreto-Lei nº 
1.736, de 1979, art. 8º, parágrafo único).

Dispensa de Retenção

Art. 724. É dispensada a retenção de imposto, 
de valor igual ou inferior a dez reais, incidente 
na fonte sobre rendimentos que devam integrar 
(Lei nº 9.430, de 1996, art. 67):

I – a base de cálculo do imposto devido 
na declaração de ajuste anual das pessoas 
físicas;

II – a base de cálculo do imposto devido 
pelas pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real, presumido ou arbitrado.

Reajustamento do Rendimento

Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir 
o ônus do imposto devido pelo beneficiário, 
a importância paga, creditada, empregada, 
remetida ou entregue, será considerada 
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo 
rendimento bruto, sobre o qual recairá o 
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se 
referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei 
nº 4.154, de 1962, art. 5º, e Lei nº 8.981, de 
1995, art. 63, § 2º).

Seção II
PRAZOS DE RECOLHIMENTO

Art. 726. Ressalvados os prazos específicos 
previstos neste Decreto, o imposto de renda 
retido na fonte deverá ser recolhido nos prazos 
referidos no art. 865.

53. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (art. 701 a 707 RIR)

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 701.  Na tributação das operações 
financeiras de residentes ou domiciliados no 
exterior, nos mercados de renda fixa e de renda 
variável, será observado o disposto nos arts. 
727 a 786.

RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS

INCIDÊNCIA

Art. 702.  Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
importâncias pagas, creditadas, entregues, 
empregadas ou remetidas a beneficiários 
residentes ou domiciliados no exterior, 
por fonte situada no País, a título de juros, 

comissões, descontos, despesas financeiras e 
assemelhadas.

Art. 703.  Está sujeito à incidência do imposto 
de que trata o artigo anterior o valor dos juros 
remetidos para o exterior, devidos em razão 
da compra de bens a prazo, ainda quando 
o beneficiário do rendimento for o próprio 
vendedor (Decreto-Lei nº 40l, de 1968, art. 11).

Parágrafo único.  Para os efeitos deste 
artigo, consideram-se fato gerador do 
imposto a remessa para o exterior e 
contribuinte, o remetente, não se aplicando 
o reajustamento de que trata o art. 725 
(Decreto-Lei nº 401, de 1968, art. 11, 
parágrafo único).
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ISENÇÕES E REDUÇÕES

JUROS DIVERSOS

Art. 704. Excluem-se da tributação prevista 
nesta Seção:

I – as remessas de juros devidos às agências 
de governos estrangeiros, em razão da 
compra de bens a prazo, quando houver 
reciprocidade de tratamento;

II – os juros dos títulos da dívida externa 
do Tesouro Nacional, relacionados com 
empréstimos ou operações de crédito 
externo efetuados com base na Lei nº 
1.518, de 24 de dezembro de 1951, e na Lei 
nº 4.457, de 6 de novembro de 1964, e no 
art. 8º da Lei nº 5.000, de 24 de maio de 
1966;

III – os juros dos títulos da dívida pública 
externa, relacionados com empréstimos 
ou operações de crédito efetuados pelo 
Poder Executivo com base no Decreto-Lei 
nº 1.312, de 1974 (Decreto-Lei nº 1.312, de 
1974, art. 9º);

IV – os juros produzidos pelos Bônus do 
Tesouro Nacional-BTN e Notas do Tesouro 
Nacional – NTN, emitidos para troca 
voluntária por Bônus da Dívida Externa 
Brasileira, objeto de permuta por dívida 
externa do setor público, registrada no 
Banco Central do Brasil, bem assim os 
referentes aos Bônus emitidos pelo Banco 
Central do Brasil, para os fins previstos no 
art. 8º do Decreto-Lei nº 1.312, de 1974, 
com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 
2.105, de 1984.

OUTROS RENDIMENTOS DE CAPITAL

RENDIMENTOS DE IMÓVEIS

Art. 705. Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de quinze por cento, as 
importâncias pagas, remetidas, creditadas, 
empregadas ou entregues a residente ou 
domiciliado no exterior, provenientes de 
rendimentos produzidos por bens imóveis 
situados no País.

Parágrafo único.  Para fins de determinação 
da base de cálculo, será permitido deduzir, 
mediante comprovação, as despesas 
previstas no art. 50 (Decreto-Lei nº 5.844, 
de 1943, art. 97, § 3º).

PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS

Art. 706.  Estão sujeitas à incidência do imposto 
na fonte, à alíquota de vinte e cinco por cento, 
as importâncias pagas, creditadas, empregadas, 
remetidas ou entregues aos produtores, 
distribuidores ou intermediários no exterior, 
como rendimento decorrente da exploração 
de obras audiovisuais estrangeiras em todo 
o território nacional ou por sua aquisição ou 
importação, a preço fixo.

Parágrafo único.  O imposto de que trata 
este artigo incidirá:

I – sobre os filmes importados a preço fixo, 
no momento da efetivação do crédito para 
pagamento dos direitos adquiridos;

II – sobre os rendimentos decorrentes 
da exploração das obras audiovisuais 
estrangeiras em regime de distribuição 
e comercialização em salas de exibição, 
emissoras de televisão, de sinal aberto 
ou codificado, cabo-difusão, mercado 
videofonográfico ou qualquer outra 
modalidade de exploração comercial da 
obra, no momento da efetivação do crédito 
ao produtor, distribuidor ou intermediários 
domiciliados no exterior.

DEDUÇÃO PARA INCENTIVO A PRODUÇÕES 
BRASILEIRAS

Art. 707.  Os contribuintes do imposto poderão 
beneficiar-se de abatimento de setenta 
por cento do imposto devido, desde que 
invistam na co-produção de obras audiovisuais 
cinematográficas brasileiras de produção 
independente, em projetos previamente 
aprovados pelo Ministério da Cultura, 
observado o disposto nos arts. 487 a 489 (Lei nº 
8.685, de 1993, art. 3º).
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54. PERÍODO DE APURAÇÃO (art. 220 a 222 RIR)

CAPÍTULO II 
PERÍODO DE APURAÇÃO

Seção I 
APURAÇÃO TRIMESTRAL DO 

IMPOSTO

Art. 220. O imposto será determinado com 
base no lucro real, presumido ou arbitrado, por 
períodos de apuração trimestrais, encerrados 
nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de 
setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário. 

§ 1º Nos casos de incorporação, fusão ou 
cisão, a apuração da base de cálculo e do 
imposto devido será efetuada na data do 
evento, observado o disposto nos §§ 1º a 5º 
do art. 235. 

§ 2º Na extinção da pessoa jurídica, pelo 
encerramento da liquidação, a apuração 
da base de cálculo e do imposto devido 
será efetuada na data desse evento (Lei nº 
9.430, de 1996, art. 1º, § 2º). 

Seção II
APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO

Art. 221. A pessoa jurídica que optar pelo 
pagamento do imposto na forma desta Seção 
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro 
de cada ano. 

Parágrafo único. Nas hipóteses de que 
tratam os §§ 1º e 2º do art. 220, o lucro real 
deverá ser apurado na data do evento. 

Subseção I
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA

Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação 
com base no lucro real poderá optar pelo 
pagamento do imposto e adicional, em cada 
mês, determinados sobre base de cálculo 
estimada. 

Parágrafo único. A opção será 
manifestada com o pagamento do imposto 
correspondente ao mês de janeiro ou de 
início de atividade, observado o disposto no 
art. 232. 

A pessoa jurídica tributada com 
base no lucro real deve apurá-lo 
trimestralmente ou anualmente, 
sempre com observância da 
legislação comercial e fiscal. Se a 
apuração for anual, antecipará o 
imposto, mensalmente, calculado 
por estimativa. 

A opção de apuração anual é uma 
faculdade ao contribuinte. 

55. REGIME DE CAIXA E REGIME DE COMPETÊNCIA 

REGIME DE COMPETÊNCIA CONTÁBIL

O reconhecimento das receitas e gastos é um dos aspectos básicos da contabilidade que devem 
ser conhecidos para poder avaliar adequadamente as informações financeiras.
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O regime de competência é um princípio contábil, que deve ser, na prática, estendido a qualquer 
alteração patrimonial, independentemente de sua natureza e origem.

Sob o método de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos 
nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos.

Isto permite que as transações sejam registradas nos livros contábeis e sejam apresentadas 
nas demonstrações financeiras do período no qual os bens (ou serviços) foram entregues ou 
executados (ou recebidos). É apresentada assim uma associação entre as receitas e os gastos 
necessários para gerá-las.

As demonstrações financeiras preparadas sob o método de competência informam aos  
usuários  não somente a respeito das  transações  passadas,  que envolvem pagamentos e 
recebimentos de dinheiro,  mas  também  das  obrigações    a serem pagas no futuro e dos 
recursos que representam dinheiro a ser  recebido no futuro.

Portanto, proporcionam o tipo de informações sobre transações passadas e outros eventos,  
que  são  de  grande relevância aos  usuários  na tomada de decisões econômicas.

As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que 
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de 
recebimento ou pagamento.

O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é consequência 
natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.

Para todos os efeitos, as Normas Brasileiras de Contabilidade elegem o regime de competência 
como único parâmetro válido, portanto, de utilização compulsória no meio empresarial.

RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

As receitas consideram-se realizadas:

1. nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento ou assumirem 
compromisso firme de efetivá-lo, quer pela investidura na propriedade de bens 
anteriormente pertencentes à ENTIDADE, quer pela fruição de serviços por esta prestados;

2. quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o 
desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior;

3. pela geração natural de novos ativos independentemente da intervenção de terceiros;

4. no recebimento efetivo de doações e subvenções.

RECONHECIMENTO DOS GASTOS
Consideram-se incorridas os gastos:

1. quando deixar de existir o correspondente valor ativo, por transferência de sua propriedade 
para terceiro;

2. pela diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo;

3. pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente ativo.
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REGIME DE CAIXA
Sob o regime de caixa, os recebimentos e os pagamentos são reconhecidos unicamente  quando 
se recebe ou se paga mediante dinheiro ou equivalente.

Este método é frequentemente usado para a preparação de demonstrações financeiras 
de entidades públicas. Isto é devido ao fato de que o objetivo principal da contabilidade 
governamental é identificar os propósitos e fins para os quais se tenham recebido e utilizados 
os recursos, e para  manter  o  controle orçamentário da citada atividade.

Alguns aspectos da legislação fiscal permitem a utilização do regime de caixa, para fins 
tributários. Porém, de modo algum o regime de competência pode ser substituído pelo regime 
de caixa numa entidade empresarial, pois se estaria violando um princípio contábil.

Se a legislação fiscal permite que determinadas operações sejam tributadas pelo regime de 
caixa, isto não significa que a contabilidade deva, obrigatoriamente, seguir seus ditames. 
Existem livros fiscais (como o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR), que permitem os 
ajustes necessários e controles de tal tributação, á margem da contabilidade.

O que não se pode nem se deve é submeter a contabilidade a uma distorção, apenas para 
cumprir a necessidade de informação de um único organismo, como é o caso do fisco.

É importante ressaltar que a legislação do imposto sobre a renda (art. 274, RIR) mencionando a 
lei das S\A (Lei nº 6404\76) estabelece que as receitas  e despesas devem ser apropriadas pelo 
Regime de Competência. Mas, oferece a oportunidade de não observância deste último (art. 
273 do RIR) desde que não haja prejuízo ao fisco em razão de eventual postergação ou redução 
do recolhimento do tributo. Isto significa dizer que as receitas devem sempre ser contabilizadas 
pelo Regime de Competência e que os custos e as despesas podem ser contabilizadas pelo 
Regime de Caixa. 

Assim sendo somente as entidades sem fins lucrativos podem efetuar a contabilização de suas 
operações pelo chamado Regime de Caixa. A legislação do IR define em seus artigos 167 a 184, 
quais são as entidades sem fins lucrativos isentas e imunes e quando não há incidência de 
tributo sobre as operações das sociedades cooperativas.

INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA 
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento, custo 
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para lançamento de 
imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar: 

I – a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que 
seria devido; ou 
II – a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração. 
§ 1º O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao período 
de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor líquido, 
depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de apuração a que 
o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2º do art. 247. 

§ 2º O disposto no parágrafo anterior e no § 2º do art. 247 não exclui a cobrança de atualização 
monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em que tiver ocorrido 
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postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao período de 
competência. 

A inobservância do regime de escrituração, isto é, contabilizar valores em períodos-
base diversos daqueles em que o fato ocorreu, distorce o resultado fiscal, ora 
favoravelmente ao contribuinte, ora em benefício do fisco. As antecipações de receitas 
e/ou postergações de despesas, podem provocar antecipações do imposto de renda e 
da contribuição social sobre o lucro. Portanto, tais distorções serão favoráveis ao fisco. 
Por outro lado, as antecipações de despesas e/ou postergações de receitas provocam 
postergação do imposto de renda e da contribuição social, em prejuízo do fisco. Daí, o 
contribuinte estará sujeito a notificação suplementar de lançamento do IRPJ. 

56. ALÍQUOTAS E ADICIONAL 

ALÍQUOTAS E ADICIONAL

A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à alíquota de 15% 
(quinze por cento) sobre o lucro real, apurado de conformidade com o Regulamento.

O disposto neste item aplica-se, inclusive, à pessoa jurídica que explore atividade rural.

ADICIONAL

A parcela do lucro real que exceder ao valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência de 
adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).

O adicional aplica-se, inclusive, nos casos de incorporação, fusão ou cisão e de extinção da 
pessoa jurídica pelo encerramento da liquidação.

O disposto neste item aplica-se, igualmente, à pessoa jurídica que explore atividade rural.

O adicional de que trata este item será pago juntamente com o imposto de renda apurado pela 
aplicação da alíquota geral de 15%.

57. LANÇAMENTO 

Uma das grandes discussões havidas era fixar se o IR era modalidade de lançamento por 
declaração ou lançamento por homologação.

Cumpre observar que após o advento do Decreto-lei nº 1.967/82 que promoveu a desvinculação 
do prazo de pagamento e não havendo mais exame prévio do lançamento pela autoridade 
administrativa não remanesce mais dúvidas sobre a natureza jurídica do lançamento relativo 
ao imposto de renda, ou seja, trata-se de LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
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Essa modalidade de lançamento está prevista no art. 150 da Lei 5.172/66 (CTN), in verbis:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao 
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim 
exercida pelo obrigado, expressamente homologa."

Destarte, nessas ocorrências dá-se por parte do contribuinte a antecipação do pagamento 
do tributo sem que o fisco promova qualquer exame prévio. Acerca da natureza jurídica do 
lançamento por homologação do IR já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TERMO INICIAL -IMPOSTO DE RENDA 
RETIDO NA FONTE. A retenção do tributo na fonte pagadora é inconfundível com a extinção do 
crédito tributário. O crédito tributário não surge com o fato gerador. Ele é constituído com o 
lançamento (Art. 142 do CTN). Em se tratando de Imposto de Renda, o lançamento deve ocorrer 
após as informações do sujeito passivo, na declaração de ajuste (Lei nº 8.383/91, artigo 15) ou 
pela informação da fonte que promoveu a retenção; Qualquer das hipóteses leva ao exame 
dos artigos 147 e 150, § 4º. Não havendo homologação expressa, ela ocorreria tacitamente, 
decorridos 05 (cinco) anos do fato gerador e só aí há a extinção do crédito. Recurso parcialmente 
provido" (Recurso Especial 250306/DF – Primeira Turma- Rel. Minº Garcia Vieira – Julgado em 
06/06/2000 – DJU de 01/08/2000).

A doutrina também já firmou posição acerca da natureza do lançamento tributário relativo ao 
imposto de renda, in verbis:

"Sob essa ótica, por exemplo, são compatíveis com o "lançamento por homologação" por se 
ajustarem integralmente à hipótese prevista no artigo 150 do CNT: O Imposto sobre a Renda, o 
IOF, os impostos sobre o comércio exterior (II e IE), a CPMF, o ICMS, o ISS, o ITR e as contribuições 
especiais em geral." (in. Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza / Mary Elbe 
Queiroz – Manole – 2004, p. 295) (g.n).

"No tocante ao Imposto sobre a Renda, NÃO SE PODE CONFUNDIR que a DATA DE APRESENTAÇÃO 
DA DECLARAÇÃO ANUAL para o imposto, no ano subsequente 'aquele da percepção e aquisição 
da renda, é o momento em que ocorre o próprio fato gerador e o momento do lançamento do 
tributo.

A declaração é, apenas, o instrumento de que se vale o sujeito passivo para informar os fatos 
geradores JÁ OCORRIDOS de acordo com a periodicidade em lei" (p. 350).

Nessa mesma linha a lição do Prof. Dr. Paulo de Barros Carvalho:

"O IPI, o ICMS, o IR (atualmente, nos três regimes, jurídica, física e fonte) são tributos cujo 
lançamento são feitos por homologação, tudo, reitero, consoante a classificação do Código.) 
(g.n) (in. Curso de direito tributário / Paulo de Barros Carvalho. – 13 ed ver e atual. – São Paulo 
: Saraiva. 2002 – p. 423).

Kiyoshi Harada não discrepa e vaticina inapelavelmente:

"Não restam dúvidas, ao nosso sentir, de que o lançamento do imposto de renda tem natureza 
jurídica de lançamento por homologação" (Harada, Kiyoshi. Imposto de renda. Decadência: 
termo inicial e termo final. Jus Navigandi, Teresina, a7, nº 61, jan. 2003. Disponível em: http://
www1.jus.com.br/doutirna/texto.asp?).
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Fixada inquestionavelmente a natureza jurídica do lançamento tributário do Imposto 
de Renda Pessoa Física, como modalidade POR HOMOLOGAÇÃO, faz-se mister analisar 
pormenorizadamente a ocorrência da DECADÊNCIA.

É de conhecimento basilar que o prazo para homologação do lançamento relacionado ao 
Imposto de Renda é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do "fato gerador", conforme 
preconiza o § 4º, do art. 150, do CTN, abaixo transcrito:

"§ 4º – Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar 
da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha 
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo 
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Nessa contexto é oportuno trazer a colação a jurisprudência do STJ, acerca do prazo decadencial:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS AO REGIME DO 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadência do direito de 
constituir o crédito tributário se rege pelo art. 150, § 4º,do Código Tributário Nacional, isto é, 
o prazo para esse efeito será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador; a incidência 
da regra supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, a que 
pagamento do tributo não for antecipado, já não será caso de lançamento por homologação 
hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá observar o disposto no art. 173, 
I, do CTNº Recurso Especial não conhecido. (RESP. nº 169.246/SP, AC. 2ª TURMA. DECISÃO DE 
04/06/1998. RELATOR: MINº ARI PARGENDLER. PUBL. DJ 29.06.1998, P. 153)(21).

É esse também o entendimento do Conselho de Contribuinte (Acórdão nº101.92.642 – 1º 
Conselho):

DECADÊNCIA. Tratando-se de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), o prazo para 
a Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos contados da data 
do fato gerador. A ausência de recolhimento da prestação devida não altera a natureza do 
lançamento, já que o que se homologa é a atividade exercida pelo sujeito passivo (Processo 
nº 10980.015650/97-87 0 Recurso 117700 – Sessão de 14.4.99 – DOU 30.6.00 – Relator Raul 
Pimentel).

A doutrina não vacila a respeito da questão:

"Segundo o § 4º, se a Fazenda Pública não proceder à expressa homologação dentro desse 
prazo, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Com isso 
completa-se o sistema eliminando-se qualquer possibilidade de vir um tributo a ser recebido 
pela Fazenda Pública, sem que o crédito tributário tenha sido constituído, pelo lançamento de 
ofício, ou mediante homologação, sendo esta expressa ou ficta"

"Como consequência, estará igualmente extinto o direito de a Fazenda Pública efetuar a 
lançamento de ofício pelas diferenças que, devidas, não foram pagas..." (in. Código Tributário 
Nacional Comentado / Coordenador Vladimir Passos de Almeida – Zuudi Sakakiraha – Ed. 
Revista dos Tribunais -2004. – p. 641).

Nessa mesma direção a posição de Eurico Marcos Diniz de Santi:
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"O 'fato gerador' dessa regra decadencial iniciará seu curso de cinco anos com a ocorrência 
do evento tributário, conforme dispõe expressamente a primeira parte do § 4º do Art. 150 do 
CTN" (g.n) (in. Decadência e Prescrição no Direito Tributário, Max Limonad, 2ª edição, 2001, p. 
168).

Nesse contexto, o preceito normativo inserto no § 4º, do art. 150, do CTN, trata especificamente 
sobre as regras de contagem de prazo decadencial (termo a quo) para os impostos lançados 
sobre a modalidade denominada "lançamento por homologação". Trata-se de norma específica 
especial e que, portanto, se sobrepõe a qualquer outra norma geral, ou seja, quando o legislador 
logrou tratar dessas modalidades o fez expressamente, fixando critérios objetivos aplicáveis à 
mesma. Assim, o termo a quo para cômputo do prazo decadencial começa a fluir a partir da 
ocorrência do "fato gerador", em respeito ao quanto disposto no § 4º, do art. 150, CTNº

A grande controvérsia surge em relação a parte final disposta no § 4º,do art. 150, que faz 
menção a ocorrência de fraude, dolo ou simulação. A jurisprudência do STJ (RE 189.421-SP) 
tem firmado entendimento que fixa a inteligência do art. 150, § 4º c.c inc. I, do art. 173, ou seja, 
o prazo começaria a fluir a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 
poderia ser efetuado.

Para alguns autores, dentre eles Paulo de Barros Carvalho, em relação a lacuna existente no 
caso de dolo, fraude ou simulação leciona que o prazo decadencial deverá seguir a regra do § 
4º, art. 150 c.c inc. I, do art. 173 (CTN).

Ousa-se divergir dessa conclusão, porquanto, não se vislumbra arcabouço científico ideal, 
conforme segue: i) o legislador fixou topologicamente as regras próprias para as hipóteses 
do lançamento por homologação (ato do particular); ii) as regras do art. 173, I, II, do CTN, 
restringem-se especificamente aos lançamentos de ofício e por declaração; iii) repulsa ao 
direito tributário a interpretação extensiva; iv) o direito subjetivo ao crédito não pode se 
eternizar no tempo, a fim de possibilitar que esse direito durma o sono dos esquecidos e em 
face do contribuinte figure tal qual a espada de Damocles; v) o Estado tributante deve exercitar 
o princípio da eficiência (art. 37, caput, EC 19), o qual preserva ainda o interesse público, razão 
pela qual o prazo de 5 anos se apresenta apto e contempla o desejo constante do processo 
legiferante, o qual inseriu o preceito normativo disposto no § 4º, do art. 150, CTN no sistema 
jurídico.

58. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

O planejamento tributário é um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento 
de tributos. O contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe 
pareça, procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos. 
Se a forma celebrada é jurídica e lícita, a fazenda pública deve respeitá-la.

É sabido que os tributos (impostos, taxas e contribuições) representam importante parcela dos 
custos das empresas, senão a maior. Com a globalização da economia, tornou-se questão de 
sobrevivência empresarial a correta administração do ônus tributário.

Segundo o IBPT, no Brasil, em média, 33% do faturamento empresarial é dirigido ao pagamento 
de tributos. Somente o ônus do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro das 
empresas pode corresponder a 51,51% do lucro líquido apurado. Da somatória dos custos 
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e despesas, mais da metade do valor é representada pelos tributos. Assim, imprescindível a 
adoção de um sistema de economia legal.

O princípio constitucional não deixa dúvidas que, dentro da lei, o contribuinte pode agir no seu 
interesse. Planejar tributos é um direito tão essencial quanto planejar o fluxo de caixa, fazer 
investimentos, etc.

TIPOS DE ELISÃO
Há duas espécies de elisão fiscal: 

I – aquela decorrente da própria lei e

II – a que resulta de lacunas e brechas existentes na própria lei.

No caso da elisão decorrente da lei, o próprio dispositivo legal permite ou até mesmo induz a 
economia de tributos. Existe uma vontade clara e consciente do legislador de dar ao contribuinte 
determinados benefícios fiscais. Os incentivos fiscais são exemplos típicos de elisão induzida 
por lei, uma vez que o próprio texto legal dá aos seus destinatários determinados benefícios. É 
o caso, por exemplo, dos Incentivos à Inovação Tecnológica (Lei 11.196/2005).

Já a segunda espécie, contempla hipóteses em que o contribuinte opta por configurar seus 
negócios de tal forma que se harmonizem com um menor ônus tributário, utilizando-se de 
elementos que a lei não proíbe ou que possibilitem evitar o fato gerador de determinado 
tributo com elementos da própria lei. 

É o caso, por exemplo, de uma empresa de serviços que decide mudar sua sede para 
determinado município, visando pagar o ISS com uma alíquota mais baixa. A lei não proíbe 
que os estabelecimentos escolham o lugar onde exercerão atividades, pois os contribuintes 
possuem liberdade de optar por aqueles mais convenientes a si, mesmo se a definição do local 
for exclusivamente com objetivos de planejamento fiscal.

59. LIVROS FISCAIS (art. 260 a 264 RIR)

Art. 260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis e regulamentos, 
deverá possuir os seguintes livros: 

I – para registro de inventário; 

II – para registro de entradas (compras); 

III – de Apuração do Lucro Real – LALUR; 

IV – para registro permanente de estoque, para as pessoas jurídicas que exercerem atividades 
de compra, venda, incorporação e construção de imóveis, loteamento ou desmembramento de 
terrenos para venda; 

V – de Movimentação de Combustíveis, a ser escriturado diariamente pelo posto revendedor. 

§ 1º Relativamente aos livros a que se referem os incisos I, II e IV, as pessoas jurídicas poderão 
criar modelos próprios que satisfaçam às necessidades de seu negócio, ou utilizar os livros 
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porventura exigidos por outras leis fiscais, 
ou, ainda, substituí-los por séries de fichas 
numeradas. 

§ 2º Os livros de que tratam os incisos 
I e II, ou as fichas que os substituírem, 
serão registrados e autenticados pelo 
Departamento Nacional de Registro do 
Comércio, ou pelas Juntas Comerciais ou 
repartições encarregadas do registro de 
comércio, e, quando se tratar de sociedade 
civil, pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
ou pelo Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos. 

§ 3º Para os efeitos do parágrafo anterior, 
a autenticação do novo livro será feita 
mediante a exibição do livro ou registro 
anterior a ser encerrado, quando for o caso. 

§ 4º No caso de pessoa física equiparada à 
pessoa jurídica pela prática das operações 
imobiliárias de que tratam os arts. 151 a 
153, a autenticação do livro para registro 
permanente de estoque será efetuada pelo 
órgão da Secretaria da Receita Federal. 

Art. 261. No Livro de Inventário deverão ser 
arrolados, com especificações que facilitem 
sua identificação, as mercadorias, os produtos 
manufaturados, as matérias-primas, os produtos 
em fabricação e os bens em almoxarifado 
existentes na data do balanço patrimonial 
levantado ao fim da cada período de apuração. 

Parágrafo único. Os bens mencionados 
neste artigo serão avaliados de acordo com 
o disposto nos arts. 292 a 298. 

LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL 

Art. 262. No LALUR, a pessoa jurídica deverá: 

I – lançar os ajustes do lucro líquido do 
período de apuração; 

II – transcrever a demonstração do lucro 
real; 

III – manter os registros de controle de 
prejuízos fiscais a compensar em períodos 
de apuração subsequentes, do lucro 

inflacionário a realizar, da depreciação 
acelerada incentivada, da exaustão mineral, 
com base na receita bruta, bem como dos 
demais valores que devam influenciar a 
determinação do lucro real de períodos 
de apuração futuros e não constem da 
escrituração comercial; 

IV – manter os registros de controle dos 
valores excedentes a serem utilizados no 
cálculo das deduções nos períodos de 
apuração subsequentes, dos dispêndios 
com programa de alimentação ao 
trabalhador, vale-transporte e outros 
previstos neste Decreto. 

Os valores que podem ser 
excluídos do lucro líquido do 
exercício, na determinação do 
lucro real, referido na letra a do 
§ 3º do art. 6º do Decreto-lei nº 
1.598/77, são aqueles que, em 
virtude de serem dotados de 
natureza exclusivamente fiscal, não 
reúnem requisitos para poderem 
ser registrados na escrituração 
comercial. 

As pessoas jurídicas sujeitas à apuração do 
imposto de renda com base no lucro real, 
seja qual for o tipo societário adotado, 
estão obrigadas ao cumprimento dos 
preceitos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 
(Lei das Sociedades Anônimas) para efeito 
de determinação dos resultados. 

Art. 263. O LALUR poderá ser escriturado 
mediante a utilização de sistema eletrônico de 
processamento de dados, observadas as normas 
baixadas pela Secretaria da Receita Federal. 

CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES

Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a 
conservar em ordem, enquanto não prescritas 
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, 
os livros, documentos e papéis relativos a sua 
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atividade, ou que se refiram a atos ou operações 
que modifiquem ou possam vir a modificar sua 
situação patrimonial. 

§ 1º Ocorrendo extravio, deterioração ou 
destruição de livros, fichas, documentos 
ou papéis de interesse da escrituração, 
a pessoa jurídica fará publicar, em jornal 
de grande circulação do local de seu 
estabelecimento, aviso concernente ao 
fato e deste dará minuciosa informação, 
dentro de quarenta e oito horas, ao órgão 
competente do Registro do Comércio, 
remetendo cópia da comunicação ao órgão 

da Secretaria da Receita Federal de sua 
jurisdição . 

§ 2º A legalização de novos livros ou fichas 
só será providenciada depois de observado 
o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º Os comprovantes da escrituração 
da pessoa jurídica, relativos a fatos que 
repercutam em lançamentos contábeis 
de exercícios futuros, serão conservados 
até que se opere a decadência do direito 
de a Fazenda Pública constituir os créditos 
tributários relativos a esses exercícios. 

60. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E JURISPRUDÊNCIA

Dos Impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos 
sobre:

I – importação de produtos estrangeiros;

1. Ementa: Importação de automóveis 
usados. Proibição ditada pela Portaria 
08, de 13/05/1991, do Ministério da 
Fazenda. Alegada afronta ao princípio 
constitucional da legalidade. Entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal no 
sentido da legalidade da Portaria que 
editou lista dos bens de consumo passí-
veis de importação e, ao mesmo tempo, 
proibiu a importação de bens de con-
sumo usados (RE 203.954-3). (...) (STF. 
RE 187.321/PR. Rel.: Min. Ilmar Galvão. 
1ª Turma. Decisão: 25/02/1997. DJ de 
30/05/1997, p.23193.)

2. Ementa: Tributário. Aduaneira. Libera-
ção de mercadoria. Imposto de Impor-
tação. Tratado do Mercosul.

Alteração da alíquota. Exceção à Tec. 
Pêssego em calda. Decreto 3.704/2000. (...) 
II – A Constituição Federal estabelece em 
seu art. 153, I, competir a União a instituição 
de impostos sobre a “I – importação de 
produtos estrangeiros;” facultando ao 

Poder Executivo, no § 1º do mesmo artigo, e 
desde que atendidas as condições e limites 
estabelecidos em lei “alterar as alíquotas 
dos impostos enumerados nos incisos I, 
II, (...)”. III – Os atos de controle aduaneiro 
têm como objetivo o interesse nacional 
e se destinam a fiscalizar, restringindo ou 
limitando a importação ou a exportação 
de determinados bens, estando o Fisco 
autorizado a impor as medidas protetivas 
àquele interesse. Nesse contexto, encontra-
se a faculdade, de índole constitucional, 
conferida ao Poder Executivo, para a 
alteração das alíquotas dos produtos 
que entenda deva restringir a entrada no 
país, como medida de salvaguarda dos 
interesses dos nacionais. IV – Não se pode 
falar que os Tratados incorporados tenham 
hierarquia superior à lei interna ou se mais 
benéficos devam prevalecer, na hipótese, 
suplantando eventual ordem interna, em 
matéria tributária, objetivando a limitação 
e controle de atos de comércio exterior. 
(...) (TRF 3ª Região. AC 2001.61.00.022695-
0/SP. Rel.: Juíza Federal Eliana Marcelo 
(convocada). Turma Suplementar da 
2ª Seção. Decisão: 31/01/2008. DJU de 
21/02/2008, p. 1278.) Veja também: TRF 
3ª Região. AG 2007.03.00.074520-4/
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SP. Rel.: Des. Federal Nery Júnior. DJU de 
07/11/2007, p. 285.

II – exportação, para o exterior, de produtos 
nacionais ou nacionalizados;

3. Ementa: Embargos de declaração no 
agravo regimental no recurso extraordi-
nário. Constitucional. Tributário. Impos-
to de exportação. Fato gerador. Sistema 
integrado de comércio exterior – Sisco-
mex. Erro material. Inexistência. Expor-
tação. Registro no Sistema Integrado 
de Comércio Exterior – Siscomex. Fato 
gerador. Ocorrência antes da edição das 
Resoluções 2.112/1994 e 2.136/1994, 
que majoraram a alíquota do tributo. 
Impossível a retroatividade desses di-
plomas normativos para alcançar as 
operações de exportação já registradas. 
Precedentes. Controvérsia acerca da 
existência de distinção entre Registro 
de Venda e Registro de Exportação. Erro 
material. Inexistência. (...) (STF. RE-AgR-
-ED 234.954/AL. Rel.: Min. Maurício 
Corrêa. 2ª Turma. Decisão: 03/06/2003. 
DJ de 24/10/2003.)

4. Ementa: Processual Civil e Adminis-
trativo. Mandado de segurança. Fatos 
complexos, provados com a inicial: exis-
tência de direito líquido e certo. Possibi-
lidade, em decorrência, de chegar-se ao 
exame do mérito. Autorização governa-
mental para exportação de açúcar para 
o exterior. Alteração exacerbada da alí-
quota do imposto. Afetando ruinosa-
mente os contratos firmados anterior-
mente pela impetrante Necessidade de 
respeito à autorização empenhada por 
períodos certos e determinados. Viola-
ção do devido processo, em seu aspecto 
substantivo. Segurança concedida. (...) 
II – Não se nega ao Executivo o direito, 
e até o dever, por motivos conjuntu-
rais, de alterar a alíquota do imposto 
de exportação (CF, art. 153, II, § 1º). No 
caso concreto, porém, a Impetrante já 
havia obtido autorização para exportar 

400.000 Toneladas métricas de açú-
car para o exterior pelos períodos de 
95/1996 e 96/1997. Assim, dentro das 
condições da época (alíquota de 2%), 
firmou contratos para atingir seu obje-
tivo. A nova alíquota (40%), ainda que 
legalmente alterada, se mostrou desar-
razoada e altamente ruinosa para a em-
presa. Violação do devido processo, em 
seu aspecto substantivo. (...) (STJ. MS 
4.772/DF. Rel.: Min. Adhemar Maciel. 
1ª Seção. Decisão: 12/11/1997. DJ de 
06/04/1998, p. 4.) 

III – renda e proventos de qualquer 
natureza;

5. Súmula 93 do STF: Não está isenta 
do imposto de renda a atividade 
profissional do arquiteto. 

6. Súmula 584 do STF: Ao imposto de 
renda calculado sobre os rendimentos 
do ano-base, aplica-se a lei vigente no 
exercício financeiro em que deve ser 
apresentada a declaração.

7. Súmula 585 do STF: Não incide o 
imposto de renda sobre a remessa de 
divisas para pagamento de serviços 
prestados no exterior, por empresa que 
não opera no Brasil.

8. Súmula 586 do STF: Incide imposto de 
renda sobre os juros remetidos para 
o exterior, com base em contrato de 
mútuo.

9. Súmula 587 do STF: Incide imposto de 
renda sobre o pagamento de serviços 
técnicos contratados no exterior e 
prestados no Brasil.

10. Ementa: Constitucional. Tributário. 
Imposto de renda e proventos 
de qualquer natureza. Pessoa 
jurídica. Contribuição social sobre 
o lucro líquido. Cessão de mão de 
obra temporária. Lei 6.019/1974. 
Cálculo dos tributos com base nos 
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valores repassados pela tomadora-
cliente à requerente cessionária 
como ressarcimento pelas quantias 
devidas a título de salário. Processual 
Civil. Recurso extraordinário. Efeito 
suspensivo. Impropriedade. Suspensão 
da exigibilidade dos créditos tributários. 
(...) II – Discussão que se reduz a se 
saber se os valores constituem custo 
ou despesa da empresa cedente e, 
portanto, devem ser tributados, ou se, 
ao contrário, trata-se de quantias que 
apenas transitam pela contabilidade 
da requerente, não vocacionadas a se 
incorporar ao patrimônio da empresa 
de agência de mão de obra temporária. 
III – (...) Trata-se, na verdade, de pedido 
para suspensão da exigibilidade dos 
créditos tributários (art. 151, V, do 
Código Tributário Nacional). IV – A 
suspensão da exigibilidade dos créditos 
tributários se limita à pretensão da 
União de calcular o IRPJ e a CSLL sobre 
os valores recebidos de clientes pela 
requerida, pertinentes à remuneração 
paga ao trabalhador temporário que 
tem sua força de trabalho cedida nos 
termos da Lei 6.019/1974. Também 
está suspensa a exigibilidade dos 
créditos tributários relativos à inclusão 
dos valores pertinentes à incidência 
da contribuição previdenciária sobre 
a remuneração paga ao trabalhador 
temporário, e que é repassada pelo 
tomador do serviço à requerente. (...) 
(STF. AC-MC-QO 2.051/SC. Rel.: Min. 
Joaquim Barbosa. 2ª Turma. Decisão: 
10/06/2008. DJe de 10/10/2008.) Veja 
também: STF. RE-AgR 452.930/DF. Rel.: 
Minº Eros Grau. DJe de 01/08/2008.

11. Súmula 125 do STJ: O pagamento de 
férias não gozadas por necessidade do 
serviço não está sujeito a incidência do 
imposto de renda.

12. Súmula 184 do STJ: A microempresa de 
representação comercial é isenta do 
imposto de renda.

13. Súmula 215 do STJ: A indenização 
recebida pela adesão a programa de 
incentivo à demissão voluntária não 
está sujeita à incidência do imposto de 
renda.

14. Súmula 262 do STJ: Incide o imposto 
de renda sobre o resultado das 
aplicações financeiras realizadas 
pelas cooperativas. As cooperativas 
praticam atos cooperativos e atos não-
cooperativos, e estes estão sujeitos ao 
imposto de renda. Os atos cooperativos 
estão conceituados na Lei 5764, de 
16 de dezembro de 1971, em seu art. 
79. (...) (STJ. RESP 85.653/RS. Rel.: 
Minº Garcia Vieira. 1ª Turma. Decisão: 
20/11/1997. DJ de 16/02/1998, p. 29.) 
Ementa: Tributário. IRPJ. Lei 8.200/1991. 
Decreto 332/1991. Art. 41. Parcela dos 
encargos de depreciação, amortização 
e exaustão, correspondente à diferença 
de correção monetária pelo IPC e 
pelo BTNF, no cálculo do lucro real. 
Diferimento da dedução. Ilegalidade. 
Invasão de competência do âmbito da 
lei. Arts. 39 e 41 do Decreto 332/1991.

I – A diferença entre o BTNF, indexador 
utilizado para a atualização das 
demonstrações financeiras do ano-base 
de 1990, e o IPC, acarretou distorções na 
apuração do lucro real no referido período 
base, com ofensa ao regramento inserido 
no art. 34 do CTN, também imposto pelo 
inciso III do art. 153 da Constituição Federal, 
uma vez que também o imposto de renda 
só é devido sobre lucros efetivos e reais. 
(...) (TRF 1ª Região. AC 1998.01.00.018209-
0/MG. Rel.: Des. Federal I’talo Mendes. 
4ª Turma. Decisão: 02/06/2000. DJ de 
04/08/2000, p. 165.) 

15. Súmula 23 do TRF 2ª Região: Não incide 
imposto de renda sobre a indenização 
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recebida pela adesão ao programa de 
desligamento voluntário.

16. Ementa: Processo Civil. Legitimidade 
da União Federal. Art. 153, III, da 
Constituição Federal/1988. Não 
incidência do imposto de renda sobre 
valores recebidos por indenização 
espontânea referente à aposentadoria. 
Honorários de sucumbência. Apelação 
interposta contra decisão que julgou 
procedente a ação proposta pelo 
Autor, referente à restituição de 
valores pagos relativos a imposto de 
renda sobre indenização espontânea 
recebida pelo mesmo, decorrente de 
sua Aposentadoria. Independe, para 
o acolhimento do pedido em questão, 
se o feito trata de indenização por 
adesão à demissão incentivada ou à 
aposentadoria, tendo em vista que se 
manteve o caráter indenizatório da 
verba recebida. A União Federal é parte 
legítima para figurar no pólo passivo da 
ação de repetição de indébito tributário 
referente a imposto de renda, na forma 
do art. 153, III, da CF/1988. Honorários 
fixados em 5% sobre o valor da causa, 
de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC. 
(TRF 2ª Região. AC 1999.51.01063525-
1/RJ. Rel.. Des. Federal Paulo Espírito 
Santo. 2ª Turma. Decisão: 27/08/2003. 
DJU de 12/09/2003, p. 366.)

17.  Súmula 17 do TRF 3ª Região: Não incide 
imposto de renda sobre verba indenizatória 
paga a título de férias vencidas e não 
gozadas em caso de rescisão contratual.

18. Súmula 23 do TRF 3ª Região: Não incide 
o imposto de renda sobre a verba inde-
nizatória recebida a título da denomi-
nada demissão incentivada. 

19. Súmula 54 do TRF 4ª Região: Os valores 
recebidos a título de incentivo à demis-

são voluntária não se sujeitam à inci-
dência do imposto de renda.

20. Ementa: Tributário. Imposto de renda. 
Transferência de imóveis para integra-
lização de capital social. Permuta de 
imóveis com haras. Juros de mora. Se-
lic. I – A legislação aplicável à espécie, 
mormente os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei 
7.713/1988, alberga um conceito am-
plo de alienação de imóveis, com ganho 
de capital, como fato gerador de Impos-
to de Renda. Esses dispositivos apon-
tam, no plano da legislação ordinária e 
trazendo os requisitos de aplicação das 
normas do CTN, as hipóteses em que 
se configuram a existência de “renda e 
proventos de qualquer natureza” pre-
vistos na Constituição (art. 153, III, da 
CF/1988). Proventos têm o significado 
de rendimento, proveito ou lucro, e a 
Lei 7.713/1988 apontou as hipóteses 
em que podem ocorrer proventos de-
correntes ganhos de capital tributáveis. 
II – A integralização de capital social 
mediante a transferência de imóveis 
caracteriza espécie de alienação e, nos 
termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei 
7.713/1988, tornam eventuais ganhos 
de capital hipóteses de incidência de 
Imposto de Renda. (...) (TRF 4ª Região. 
AC 2001.71.08.005921-9/RS. Rel.: Des. 
Federal Luciane Amaral Corrêa Munch. 
2ª Turma. Decisão: 23/09/2008. DE de 
15/10/2008.)  Veja também: TRF 4 ª Re-
gião. AMS 96.04.44065-9/RS. Rel. Juíza 
Federal Vânia Hack de Almeida (convo-
cada). DJ de 08/11/2000, p. 77.

21. Ementa: Tributário. Ajuda de custo paga 
a deputado estadual pela Assembleia 
Legislativa. Responsabilidade tão-
só pela retenção e recolhimento 
do IR. Inexistência de substituição 
tributária. Possibilidade de o fisco 
exigir a exação diretamente do 
contribuinte. Art. 153 da CF/1988. 
Verba de natureza eminentemente 
salarial. Incidência do imposto de 
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renda (...) II – É inquestionável que 
a fonte pagadora fica obrigada ao 
recolhimento do imposto de renda, 
ainda que não o tenha retido, na 
forma do art. 722, caput, do RIR/1999, 
todavia, inexiste em tal dispositivo 
legal previsão de responsabilidade 
tributária por substituição, levando 
a conclusão de que a referida norma 
atribui à fonte pagadora tão somente a 
obrigatoriedade pelo recolhimento do 
tributo. Portanto, a falta de retenção 
do imposto de renda por parte da fonte 
pagadora não retira a possiblidade do 
Fisco de exigir a exação diretamente 
do contribuinte, em face do art. 153 
da Constituição Federal, que atribui à 
União a competência para instituir e 
cobrar o imposto de renda. (...) (TRF 5ª 
Região. AC 2002.83.00.006497-7/PE. 
Rel.: Des. Federal Napoleão Maia Filho. 
2ª Turma. Decisão: 10/10/2006. DJ de 
27/11/2006, p. 515.) 

IV – produtos industrializados;

22. Súmula 536 do STF: São objetivamente 
imunes ao imposto sobre circulação de 
mercadorias os “produtos industrializa-
dos”, em geral, destinados à exporta-
ção, além de outros, com a mesma des-
tinação, cuja isenção a lei determinar. 

23. Súmula 591 do STF: A imunidade ou a 
isenção tributária do comprador não 
se estende ao produtor, contribuinte 
do imposto sobre produtos 
industrializados.

24. Ementa: Processual Civil. Tributário. 
Recurso especial. Serviços de 
composição e impressão gráficas. 
Confecção de cartões magnéticos e de 
crédito incidência exclusiva do ISS. Não 
incidência do IPI. Conceito de produto 
industrializado. Matéria de índole 
eminentemente constitucional violação 
dos arts. 96 e 100 do CTNº Ausência 
de prequestionamento. Súmulas 

282 e 356 do STF. I – O conceito de 
produto industrializado é pressuposto 
pela Constituição Federal que, como 
de sabença, utiliza os conceitos de 
direito no seu sentido próprio, pelo 
que implícita a norma do art. 110 
do CTN, que interdita a alteração 
da categorização dos institutos. II – 
Consectariamente, qualificar como 
produto industrializado aquele que não 
ostenta essa categoria jurídica implica 
em violação bifronte ao preceito 
constitucional, porquanto o Texto Maior 
a utiliza não só no sentido próprio, 
como também o faz para o fim de 
repartição tributária-constitucional. III 
– Sob esse enfoque, é impositiva a regra 
do art. 153, IV, da Constituição Federal 
de 1988, verbis: “Art. 153. Compete 
à União instituir impostos sobre: (...) 
IV – produtos industrializados; (...).” IV 
– Deveras, a conceituaçãode produto 
industrializado encarta-se na mesma 
competência que restou exercida pela 
Corte Suprema na análise prejudicial 
dos conceitos de faturamento e 
administradores e autônomos para os 
fins de aferir hipóteses de incidência, 
mercê de a discussão travar-se em 
torno da legislação infraconstitucional 
que contemplava essas categorizações, 
reproduzindo as que constavam do 
Texto Maior. (...) (STJ. REsp 817.182/RJ. 
Rel.: Min. Luiz Fux. 1ª Turma. Decisão: 
28/11/2006. DJ de 08/03/2007, p. 170.) 

25. Ementa: Tributário. IPI. Produtos im-
portados. Desembaraço aduaneiro. In-
cidência. Precedentes do STJ. A questão 
vertente cinge-se à controvérsia acerca 
da legitimidade da incidência do Impos-
to sobre Produtos Industrializados (IPI) 
sobre matérias-primas, produtos secun-
dários e embalagens importadas. No 
caso de mercadoria importada aplica-
-se o art. 46, I, do CTN, sendo indiferen-
te para a configuração do fato gerador 
do imposto o local da industrialização 
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do produto, mas tão somente a entra-
da deste no circuito econômico de sua 
utilização a partir do despacho aduanei-
ro, o que se coaduna com a ratio do art. 
153, IV, da Constituição Federal. Outros-
sim, inexiste superposição parcial do IPI 
no campo de incidência do imposto de 
importação, em manifesta bitributação 
face às diferenças entre os objetivos e 
funções de um tributo e outro. O im-
posto de importação atinge todos os 
produtos estrangeiros, quer sejam in-
dustrializados ou não, e de modo algum 
pode incidir sobre produtos nacionais 
ou nacionalizados, tendo um objetivo 
eminentemente extrafiscal de prote-
ção às divisas e ao equilíbrio da balança 
comercial. O imposto sobre produtos 
industrializados (IPI) não tem nenhum 
objetivo protecionista, sendo apenas 
um fenômeno necessário à isonomia 
e à equidade, haja vista que o merca-
do internacional adota a norma da de-
soneração das exportações, de forma 
que os produtos e serviços importados 
chegam ao país de destino livres de im-
postos, sendo, portanto, desfavorável à 
livre concorrência pôr em posição des-
favorável o produto nacional, que sofre 
a incidência deste imposto. Ainda que 
houvesse uma bitributação, a mesma 
estaria acobertada pelo crivo do consti-
tuinte originário, eis que a Constituição 
Federal, ao pronunciar-se sobre a imu-
nidade do IPI dos produtos destinados à 
exportação (Art. 153, § 3º, III), que tam-
bém são tributados à guisa do imposto 
de exportação, silenciou-se eloquente-
mente quanto aos produtos industriali-
zados adquiridos importados, deixando 
transparecer a legitimidade da con-
comitância da incidência do IPI com o 
imposto de importação. (...) (TRF 2ª Re-
gião. AC 2001.02.01.005295-1/ES. Rel.: 
Des. Federal Regina Coeli M. C. Peixoto. 
1ª Turma. Decisão: 24/03/2003. DJU de 
29/04/2004, p. 159.) 

26. Ementa: Mandado de segurança. Sen-
tença nula parcialmente por ser extra 
petita. CPC, art. 515 e §§ em sua nova 
redação. Exigência de ICMS para de-
sembaraço de mercadorias importadas 
sob a égide da Constituição Federal de 
1988. Convênio 66/1988 e lei estadual 
paulista 6.374/1989, art. 2º, V. Legiti-
midade. Imposto sobre Produtos Indus-
trializados. IPI na importação de veí-
culos. Redução de alíquota do Decreto 
744/1993. Aplicação. Remessa oficial 
provida em parte. (...) V – O Imposto 
sobre Produtos Industrializados – IPI, 
da competência impositiva da União 
Federal, como previsto na Constituição 
Federal (art. 153, IV), tem como hipó-
tese de incidência as operações que 
envolvam produtos industrializados, e 
não as operações que envolvam indus-
trialização, sendo que esse tributo, pelo 
princípio específico da não cumulativi-
dade, de fato acaba onerando apenas 
o consumo, sendo o encargo financeiro 
transferido pelo contribuinte de direito 
(o produtor) para o adquirente do pro-
duto industrializado, o qual se credita 
de seu montante para compensar com 
o IPI devido nas eventuais operações 
futuras de circulação da mercadoria 
(comerciante), de forma que todo o en-
cargo é suportado pelo consumidor fi-
nal, pessoa física ou jurídica, sendo que 
nas operações com produtos industria-
lizados no exterior é irrelevante perqui-
rir se no país de origem há previsão de 
incidência de tributo da mesma nature-
za. Por esse sistema jurídico, desde que 
a operação se encontre dentro deste 
encadeamento de produção e comer-
cialização até o adquirente final, é irre-
levante que este consumidor final seja 
pessoa física ou jurídica, tenha ou não 
finalidade de uso pessoal ou comercial, 
ou seja, somente não incide o IPI nas 
operações entre particulares que não 
se dediquem, ambos, à produção ou 
comércio do bem. (...) (TRF 3ª Região. 
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REOMS 94.03.023946-8/SP. Rel.: Juiz 
Federal Souza Ribeiro (convocado). Tur-
ma Suplementar da 2ª Seção. Decisão: 
13/09/2007. DJU de 20/09/2007, p. 
643.) 

V – operações de crédito, câmbio e seguro, 
ou relativas a títulos ou valores mobiliários; 

27. Súmula 664 do STF: É inconstitucional 
o inciso V do art. 1º da Lei 8.033/1990, 
que instituiu a incidência do imposto 
nas operações de crédito, câmbio e 
seguros – IOF sobre saques efetuados 
em caderneta de poupança. Ementa: 
Tributário. IOF sobre saques em conta 
de poupança. Lei 8.033, de 12/04/1990, 
art. 1º, V – Incompatibilidade com o art. 
153, V, da Constituição Federal. O saque 
em conta de poupança, por não conter 
promessa de prestação futura e, ainda, 
porque não se reveste de propriedade 
circulatória, tampouco configurando 
título destinado a assegurar a 
disponibilidade de valores mobiliários, 
não pode ser tido por compreendido 
no conceito de operação de crédito ou 
de operação relativa a títulos ou valores 
mobiliários, não se prestando, por 
isso, para ser definido como hipótese 
de incidência do IOF, previsto no art. 
153, V, da Carta Magna. (...) (STF. RE 
232.467/SP. Rel.: Min. Ilmar Galvão. 
Tribunal Pleno. Decisão: 29/09/1999. 
DJ de 12/05/2000, p. 28.) Veja também: 
STF. ADI-MC 1.763/DF. Rel.: Minº 
Sepúlveda Pertence. DJ de 26/09/2003, 
p. 5.

28. Súmula 185 do STJ: Nos depósitos 
judiciais, não incide o imposto sobre 
operações financeiras.

29. Ementa: Tributário. Ouro. Operação 
financeira. IOF. Incidência. Lei 7.766 de 
1989. Lei 8.033 de 1990, art 1º, I e II. 
Constituição Federal, art. 153, V.

I – A transmissão de ouro ou a transmissão 
ou resgate de título representativo de ouro 

constitui operação financeira. II – O ouro 
pode ser considerado mercadoria e ativo 
financeiro. Considerado mercadoria, ou 
seja, quando circular para fins industriais, ou 
comerciais, está sujeito ao ICMS, e quando 
for utilizado para operações financeiras, 
ao IOF. III – A incidência do IOF sobre a 
aplicação do ouro — operação financeira 
— prevista na Lei 8.033, de 1990, não viola 
o art. 153, V, da Constituição Federal. (TRF 
1ª Região. AC 1997.01.00.026595-6/MG. 
Rel.: Des. Federal Tourinho Neto. 3ª Turma. 
Decisão: 12/08/1997. DJ de 19/09/1997, p. 
76055.) 

30. Ementa: (...) I – O Imposto sobre 
Operações Financeiras – IOF constitui 
obrigação tributária de múltiplas 
hipóteses de incidência. Intitula IOF 
tanto o Imposto sobre Operações 
de Crédito, quanto o Imposto sobre 
Operações de Seguro. Art. 153 da 
Constituição Federal e arts. 63 e 64 
do Código Tributário Nacional. II – A 
idêntica denominação não equipara as 
exigências fiscais, cujo ponto comum 
limita-se à realização de determinada 
operação financeira, a partir da 
qual surgirão todos os elementos 
autorizadores da constituição do 
crédito tributário. (...) (TRF 3ª Região. 
CC 2008.03.00.006014-5/SP. Rel.: Des. 
Federal Regina Costa. 2ª Seção. Decisão: 
06/05/2008. DJF3 de 15/05/2008.) 

31. Súmula 34 do TRF 4ª Região: Os 
Municípios são imunes ao pagamento 
de IOF sobre suas aplicações financeiras.

32. Ementa: (...) As operações de factoring 
constituem operação de crédito, 
constituindo legítimo fato gerador do 
IOF, como determina a Lei 9.532/1997, 
art. 58, que é conforme a Constituição 
Federal, art. 153, V. (TRF 4ª Região. 
AMS 1999.04.01.019573-3/RS. Rel.: 
Juiz Federal Guilherme Beltrami  
convocado). 1ª Turma. Decisão: 
03/10/2000. DJ de 29/11/2000, p. 149.) 
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VI – propriedade territorial rural;

33. Súmula 595 do STF: É inconstitucional 
a taxa municipal de conservação de 
estradas de rodagem cuja base de 
cálculo seja idêntica à do imposto 
territorial rural. 

34. Súmula 139 do STJ: Cabe à Procuradoria 
da Fazenda Nacional propor execução 
fiscal para cobrança de crédito relativo 
ao ITR. 

35. Ementa: Processo Civil e Tributário. 
Ação monitória. Prova escrita. Contri-
buição Sindical Rural. Propositura re-
gular. Legitimidade ativa. Contribuição 
Sindical Rural. Base de cálculo idêntica 
à do Imposto Territorial Rural. Acórdão 
fundado na premissa de que inconsti-
tucional a exação por ofensa à compe-
tência residual da União. Matéria cons-
titucional. XIII – (...) Permitir-se que a 
base de cálculo seja a mesma do ITR, 
estar-se-á a infringir o art. 154 da Cons-
tituição da República, que veda expres-
samente a instituição de tributos, que 
não os já previstos por ela própria, que 
tenha fato gerador ou base de cálculo 
próprios daqueles, ou seja, os mesmos 
para mais de um tributo. O Imposto 
Territorial Rural é de competência da 
União, já tem previsão legal no art. 153, 
VI, da Constituição da República, as-
sim, qualquer outro tributo que tenha 
base de cálculo idêntica, é de ser con-
siderado inconstitucional, sob pena de 
se admitir incidir em bitributação. De 
qualquer ângulo que se analise a maté-
ria em debate chega-se à conclusão de 
que é a autora carecedora da ação. XIV 
– Desta sorte, ostenta natureza eminen-
temente constitucional o argumento 
regional que, com espeque no art. 154 
da Constituição Federal de 1988, con-
siderou inconstitucional a exação, uma 
vez que caracterizada a bitributação 
em razão da base de cálculo e do fato 
gerador da Contribuição Sindical Rural 

identificarem-se com a do Imposto Ter-
ritorial Rural. (...) (STJ. REsp. 755.741/
SP. Rel.: Minº Luiz Fux. 1ª Turma. Deci-
são: 12/06/2007. DJ de 01/10/2007, p. 
218.)

36. Ementa: ITR. Reserva privada de 
patrimônio natural. RPP Reserva legal 
voluntária. Possibilidade. Isenção. (...) 
A base de cálculo do ITR, consoante o 
art. 153, VI, da CF/1988 deve considerar 
o conceito de propriedade previsto 
no Código Civil (uso, gozo e fruição) 
condicionado aos princípios ambientais 
explícitos ou implícitos no texto 
constitucional. Ou seja, a revelação de 
riqueza para fins de apuração do ITR é a 
propriedade de imóvel rural consoante 
sua função ambiental. Quanto maior a 
proteção/ preservação/uso sustentável 
das florestas e recursos naturais, 
menor deve ser a tributação.(...) (TRF 
4ª Região. AC 2005.71.10.003193-8/
RS. Rel.: Des. Federal Vilson Darós. 1ª 
Turma. Decisão: 06/08/2008. DE de 
19/08/2008.) Veja também: TRF 4ª 
Região. AMS 1998.04.01.046999-3/PR. 
Rel.: Juiz Federal Márcio Antônio Rocha 
(convocado). DJ de 18/04/2001, p. 257. 

VII – grandes fortunas, nos termos de lei 
complementar.

37. Ementa: Direito Constitucional e Tribu-
tário. Contribuição ao Sistema “S”. Sest/
Senat. Empresa de transporte rodoviá-
rio. Validade da tributação.

(...) III – As contribuições destinadas ao 
Sest e ao Senat prescindem de instituição 
por lei complementar. A sujeição de tais 
contribuições, como de todos os demais 
tributos, às normas gerais em matéria 
de legislação tributária (art. 146, III), não 
se confunde com a exigência formal de 
lei complementar para a sua instituição, 
cabível apenas em relação a certos tributos 
(empréstimo compulsório, o imposto sobre 
grandes fortunas, os impostos residuais 
e de iminência ou guerra externa: arts. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1820

149, 153, VII, 154, I e II). Os demais ficam 
sob o rigor formal da legalidade ordinária, 
expressa no inciso I do art. 150, que é 
expressamente referido no art. 149 da 
Constituição Federal (...) (TRF 3ª Região. 
AMS 2005.61.02.000314-5/SP. Rel.: Juiz 
Federal Carlos Muta (convocado). 3ª Turma. 
Decisão: 26/09/2007. DJU de 10/10/2007, 
p. 438.) 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, 
atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas 
dos impostos enumerados nos incisos I, II, 
IV e V. 

38. Ementa: Constitucional. Tributário. Im-
portação: alíquotas: majoração por ato 
do Executivo. Motivação. Ato. Imposto 
de Importação: fato gerador. CF, art. 
150, III, a, e art. 153, § 1º. I – Imposto 
de importação: alteração das alíquotas, 
por ato do Executivo, atendidas as con-
dições e os limites estabelecidos em lei: 
CF, art. 153, § 1º. A lei de condições e 
de limites é lei ordinária, dado que a lei 
complementar somente será exigida se 
a Constituição, expressamente, assim 
determinar. No ponto, a Constituição 
excepcionou a regra inscrita no art. 146. 
II – A motivação do decreto que alterou 
as alíquotas encontra-se no procedi-
mento administrativo de sua formação, 
mesmo porque os motivos do decreto 
não vêm nele próprio. Fato gerador do 
imposto de importação: a entrada do 
produto estrangeiro no território nacio-
nal (CTN, art. 19). Compatibilidade do 
art. 23 do Decreto- Lei 37/1966 com o 
art. 19 do CT Súmula 4 do antigo TFR. 
IV – O que a Constituição exige, no art. 
150, III, a, é que a lei que institua ou que 
majore tributos seja anterior ao fato ge-
rador. No caso, o decreto que alterou 
as alíquotas é anterior ao fato gerador 
do imposto de importação. (...) (STF. RE 
225.602/CE. Rel.: Min. Carlos Velloso. 
Tribunal Pleno. Decisão: 25/11/1998. DJ 
de 06/04/2001 p. 101.)

39. Súmula 95 do STJ: A redução da 
alíquota do imposto sobre produtos 
industrializados ou do imposto de 
importação não implica redução do 
ICMS. 

40. Ementa: (...) O art. 153, § 1º, da 
Constituição Federal autoriza o Poder 
Executivo, atendidas as condições e 
limites estabelecidos em lei, alterar as 
alíquotas do Imposto de Importação. O 
fato gerador do Imposto de Importação 
é a entrada dos produtos estrangeiros 
em território nacional, sendo 
irrelevante o fato de ter sido expedida 
guia de importação antes da chegada 
da mercadoria ao nosso território. 
(...) (STJ. REsp 183.975/PB. Rel.: Min. 
Garcia Vieira. 1ª Turma. Decisão: 
14/12/1998. DJ de 17/05/1999, p. 142.) 
Ementa: (...) II – A fixação da alíquota 
de IPI em 18% pelo Decreto 420/1992, 
autorizada pela Lei 8.393/1991, não 
violou os princípios da seletividade 
da exação e da igualdade, tendo sido 
realizada essa alteração com base no § 
1º do art. 153 da Constituição Federal. 
III – O Supremo Tribunal Federal 
reconheceu a constitucionalidade 
do art. 2º da Lei 8.393/1991, sob o 
fundamento de que o Imposto sobre 
Produtos Industrializados possui 
natureza extrafiscal e, por essa razão, a 
diferenciação tributária promovida por 
essa exação não configura ofensa aos 
princípios constitucionais da isonomia 
e da seletividade. (...) (TRF 1ª Região. 
AC 1998.01.00.015297-4/MG. Rel.: 
Des. Federal Maria do Carmo Cardoso. 
8ª Turma. Decisão: 27/04/2007. DJ de 
18/05/2007, p. 137.)

42. Ementa: (...) I – O imposto de 
importação sobre produtos estrangeiros 
tem como fato gerador a entrada destes 
no território nacional (art. 19 do CTN), o 
qual se concretiza, quando se tratar de 
mercadoria despachada para consumo, 
na data do registro da declaração de 
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importação na repartição aduaneira 
(arts. 23 e 44 do Decreto-Lei 37/1966). 
II – É compatível com o art. 19 do Código 
Tributário Nacional a disposição do art. 
23 do Decreto-Lei 37, de 18/11/1966 
(Súmula 4 do extinto TFR). III – A 
majoração da alíquota do imposto de 
importação pelos Decretos 1.391/1995, 
1.427/1995 e 1.471/1995 atendem às 
condições e limites estabelecidos em 
lei ordinária, nos termos do art. 153, § 
1º, da Constituição Federal. Precedente 
do Supremo Tribunal Federal. IV – A 
alíquota do imposto de importação 
a ser aplicada é aquela vigente no 
momento do registro da declaração 
de importação para desembaraço 
aduaneiro e entrada da mercadoria no 
território nacional, não importando 
a data da guia de importação ou do 
embarque da mercadoria no exterior. 
V – O registro da declaração de 
trânsito ou a assinatura do termo de 
responsabilidade, no caso do regime 
de trânsito aduaneiro, que permite o 
transporte de mercadoria de um ponto 
a outro do território aduaneiro com 
suspensão de tributos, não atendem 
ao disposto no art. 44 do Decreto-
lei 37/1966 e art. 87, I, a do Decreto 
91.030/1985. VI – Como na hipótese 
vertente as alterações da alíquota 
antecederam o efetivo registro da 
declaração de importação na repartição 
competente, impõe-se a manutenção 
da sentença de improcedência do 
pedido, tanto com relação à cobrança do 
Imposto de Importação com a alíquota 
majorada, quanto no tocante ao reflexo 
deste na base de cálculo do Imposto 
sobre Produtos Industrializados. (...) 
(TRF 2ª Região. AMS 98.02.14950-0/
RJ. Rel.: Des. Federal Paulo Barata. 3ª 
Turma. Decisão: 20/05/2008. DJU de 
03/06/2008, p. 235.)

43. Ementa: Comércio exterior. Mercosul. 
Listas de exceção à tarifa externa 
comum – tec. Coco proveniente do 

Sri Lanka. Resolução Camex 42/01. 
Validade. Segurança denegada.

I – Adotando-se a teoria monista, verifica-
se que os tratados internacionais e a 
legislação interna fazem parte de um só 
ordenamento, não havendo que se falar, 
portanto, de duas esferas legislativas 
incomunicáveis. (...) III – Portanto, sem 
prejuízo das sanções internacionais 
aplicáveis ao país signatário que desrespeite 
o tratado internacional, certo é que a 
competência do Poder Executivo em alterar 
as alíquotas do Imposto de Importação — 
atende ao comando do § 1º do art. 153 da 
Constituição, restando incabível a fixação 
de tratado internacional que exclua ou que 
restrinja essa possibilidade. (...)

(TRF 3ª Região. AMS 2003.61.00.019823-
9/SP. Rel.: Juiz Federal Alexandre 
Sormani (convocado). 3ª Turma. Decisão: 
07/02/2007. DJU de 28/02/2007, p. 
194.) Ementa: (...) I – O art. 153, § 1º, 
da Constituição Federal, delegou ao 
Poder Executivo a faculdade de alterar as 
alíquotas dos impostos sobre importação 
de produtos estrangeiros, exportação de 
produtos nacionais ou nacionalizados, 
produtos industrializados e operações de 
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 
títulos ou valores mobiliários, atendidas as 
condições e os limites estabe-lecidos em lei. 
Ao mitigar o princípio da legalidade estrita, 
o legislador constituinte conferiu-lhe certa 
discricionariedade para adotar medidas de 
política extrafiscal, mas não o dispensou 
de agir sempre fundamentadamente. Com 
efeito, a indicação objetiva da circunstância 
fática que enseja a alteração constitui não 
uma exigência meramente formal, e, sim, 
requisito indispensável à controlabilidade 
dos motivos do ato normativo. (...) IV – 
O exercício do poder “discricionário” de 
modificar a alíquota do IPI deve conter-se 
nos limites estabelecidos na lei, e esta é clara 
ao dispor que ele só será legítimo “quando 
se torne necessário atingir os objetivos da 
política econômica governamental, mantida 
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a seletividade em função da essencialidade 
do produto, ou, ainda, para corrigir 
distorções”. Se os objetivos ou as distorções 
apontadas pela autoridade referem-se 
apenas a alguns produtos alcançados pela 
medida, há evidente violação ao dever de 
motivar (extraído, inclusive, do princípio 
da publicidade (transparência) positivado 
no art. 37, caput, da Constituição Federal), 
requisito exigível quando exercitado 
o poder conferido pelo art. 84, IV, da 
Constituição Federal. Isto porque a omissão 
impede seja aferida a necessidade de 
majoração da alíquota do IPI incidente 
sobre os produtos não mencionados na 
exposição de motivos e a adequação 
desta medida à sua finalidade. (...) (TRF 
4ª Região. AMS 2004.70.00.019468-9/PR. 
Rel.: Juíza Federal Vivian Josete Pantaleão 
Caminha (convocada). 1ª Turma. Decisão: 
01/08/2007. DE de 18/09/2007.)

§ 2º O imposto previsto no inciso III:

I – será informado pelos critérios da 
generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei;

44. Ementa: (...) Tratando-se de matéria 
sujeita a estrita previsão constitucional 
– CF, art. 153, § 2º, I; art. 153, § 
4º; art. 156, § 1º; art. 182, § 4º, II; 
art. 195, § 9º (contribuição social 
devida pelo empregador) inexiste 
espaço de liberdade decisória para 
o Congresso Nacional, em tema de 
progressividade tributária, instituir 
alíquotas progressivas em situações 
não autorizadas pelo texto da 
Constituição. Inaplicabilidade, aos 
servidores estatais, da norma inscrita 
no art. 195, § 9º, da Constituição. (...) 
A tributação confiscatória é vedada 
pela Constituição da República. A 
jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal entende cabível, em sede 
de controle normativo abstrato, a 
possibilidade de a Corte examinar 
se determinado tributo ofende, ou 

não, o princípio constitucional da 
não confiscatoriedade, consagrado 
no art. 150, IV, da Constituição. 
Precedente: ADI 2.010-MC/DF, Rel. 
Minº Celso de Mello. A proibição 
constitucional do confisco em matéria 
tributária nada mais representa senão 
a interdição, pela Carta Política, de 
qualquer pretensão governamental 
que possa conduzir, no campo da 
fiscalidade, à injusta apropriação 
estatal, no todo ou em parte, do 
patrimônio ou dos rendimentos dos 
contribuintes, comprometendo-
lhes, pela insuportabilidade da carga 
tributária, o exercício do direito a 
uma existência digna, ou a prática de 
atividade profissional lícita ou, ainda, a 
regular satisfação de suas necessidades 
vitais (educação, saúde e habitação, 
por exemplo). A identificação do efeito 
confiscatório deve ser feita em função 
da totalidade da carga tributária, 
mediante verificação da capacidade 
de que dispõe o contribuinte — 
considerado o montante de sua 
riqueza (renda e capital) — para 
suportar e sofrer a incidência de todos 
os tributos que ele deverá pagar, 
dentro de determinado período, à 
mesma pessoa política que os houver 
instituído (a União Federal, no caso), 
condicionando-se, ainda, a aferição do 
grau de insuportabilidade econômico-
financeira, à observância, pelo 
legislador, de padrões de razoabilidade 
destinados a neutralizar excessos de 
ordem fiscal eventualmente praticados 
pelo Poder Público. (...) (STF. ADC-MC 
8/DF. Rel.: Min. Celso de Mello. Tribunal 
Pleno. Decisão: 13/10/1999. DJ de 
04/04/2003, p. 38.) 

II – (Revogado pela Emenda Constitucional 
20, de 15/12/1998.)

§ 3º O imposto previsto no inciso IV:
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I – será seletivo, em função da 
essencialidade do produto;

45. Ementa: Tributário. IPI. Seletividade. 
Alíquota zero. Política econômica de 
uniformização de preços.

I – De acordo com o § 3º, I, do art. 153 da 
Constituição Federal, o IPI será seletivo, 
em função da essencialidade do produto. 
E esta determinação está contida no 
Decreto-Lei 1.199, de 1971, art. 4º. Deste 
modo, em princípio, os produtos básicos, 
de maior consumo popular, não devem 
sofrer incidência nenhuma do IPI. (...) (TRF 
1ª Região. AG 1997.01.00.016425-3/MG. 
Rel.: Des. Federal Tourinho Neto. 3ª Turma. 
Decisão: 05/08/1997. DJ de 12/09/1997, p. 
73627.) 

46. Ementa: (...) I – Extinta a política 
nacional de preço unificado, o Poder 
Executivo pode, em virtude do caráter 
extrafiscal do IPI, fixar alíquotas que 
melhor atendam ao interesse nacional. 
II – O STF asseverou que o princípio 
constitucional da seletividade não se 
confunde com a imunidade tributária 
(AI-AgR-ED 515168, da 1ª Turma, o 
Ministro Cézar Peluso). (...) (TRF 3ª 
Região. AMS 1999.60.00.002286-5/
MS. Rel.: Des. Federal Fábio Pietro. 4ª 
Turma. Decisão: 18/04/2007. DJU de 
27/06/2007, p. 783.)

47. Ementa: Tributário. Constitucional. 
Classificação fiscal da tabela do 
IPI. Embalagens para produtos 
alimentícios. Alíquota. A classificação 
fiscal específica, com alíquota 
zero, das embalagens destinadas 
ao acondicionamento de produtos 
alimentícios se mostra em consonância 
com o princípio constitucional da 
seletividade do IPI. De nada valeria 
minimizar a tributação do IPI sobre 
o produto essencial se a embalagem 
que o acondiciona sofresse, de modo 
mais gravoso, a incidência daquela 

exação, implicando, por consequência, 
aumento no preço de consumo. (...) 
(TRF 5ª Região. AC 2001.83.00.001667-
0/PE. Rel.: Des. Federal Francisco Wildo. 
1ª Turma. Decisão: 06/05/2004. DJ de 
03/06/2004, p. 558.)

II – será não cumulativo, compensando-se 
o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores;

48. Súmula 591 do STF: A imunidade ou 
a isenção tributária do comprador 
não se estende ao produtor, 
contribuinte do imposto sobre 
produtos industrializados. Ementa: 
IPI. Insumo. Alíquota zero. Ausência 
de direito ao creditamento. Conforme 
disposto no inciso II do § 3º do art. 
153 da Constituição Federal, observa-
se o princípio da não cumulatividade 
compensando-se o que for devido em 
cada operação com o montante cobrado 
nas anteriores, ante o que não se pode 
cogitar de direito a crédito quando o 
insumo entra na indústria considerada a 
alíquota zero. IPI. Insumo. Alíquota zero. 
Creditamento. Inexistência do direito. 
Eficácia. Descabe, em face do texto 
constitucional regedor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados e do sistema 
jurisdicional brasileiro, a modulação 
de efeitos do pronunciamento do 
Supremo, com isso sendo emprestada 
à Carta da República a maior eficácia 
possível, consagrando-se o princípio da 
segurança jurídica. (STF. RE 353.657/
PR. Rel.: Min. Marco Aurélio. Tribunal 
Pleno. Decisão: 25/06/2007. DJe de 
06/03/2008,p. 502.)

49. Ementa: Creditamento de IPI. Insumos, 
matéria-prima, embalagens e materiais 
isentos, imunes ou não tributados 
(alíquota zero) para produção 
de produto tributado. Direito ao 
creditamento. Não necessidade de lei 
específica. Regime diferenciado do 
ICMS. Art. 166 do CTN: inaplicável. 
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Compensação indevida. Prazo 
decadencial: quinquenal. Correção 
monetária: não incidência.

I – “Não corre ofensa à CF (art. 153, § 3º, 
II) quando o contribuinte do IPI se credita 
do valor do tributo incidente sobre insumos 
adquiridos sob o regime de isenção” 
(STF, RE 212.484/RS). Aplicável o mesmo 
regime jurídico da isenção aos insumos, 
matéria-prima, embalagens e produtos 
intermediários imunes, com alíquota zero 
ou não tributados utilizados na produção.
II – Se a concessão de crédito presumido 
(art. 150, § 6º, da CF) requer lei específica, 
o creditamento de IPI independe de lei.
III – A sistemática do IPI, embora também 
tributo não-cumulativo, é diversa do ICMS 
(art. 155, §2º, II, a, da CF/1988), diante 
da inexistência de restrição específica a 
seu creditamento. Não havendo restrição 
no âmbito constitucional não pode o 
intérprete criá-la. IV – Não há confundir 
“crédito presumido com “creditamento do 
IPI” , operação necessária à manutenção 
do princípio constitucional da não 
cumulatividade desse tributo (art. 153, 
§ 3º, II, da CF). A operacionalização do 
creditamento de matérias primas tributadas 
à alíquota zero, isentas, não tributadas e/
ou imunes, procede-se mediante técnica 
de apuração e escrituração, não podendo 
ser confundida com “autorização para o 
Judiciário usurpar competência legislativa” 
(legislador positivo). V – Isenção, 
imunidade, não tributação e alíquota zero 
não se confundem com diferimento da 
obrigação tributária: enquanto esse último 
(matéria legal) protela a exigibilidade do 
tributo (substituição do sujeito passivo 
com a mera projeção do recolhimento do 
tributo no tempo), naqueloutras, ocorre a 
desoneração da exação (RE 212.484, DJ de 
27/11/1998), independentemente de ter ou 
não havido desembolso efetivo pelo sujeito 
passivo (“a expressão montante cobrado 
do art. 153, § 3º, II, deve ser entendida 
como montante incidido” – RE 350.446, 
Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 06/06/2003), 

consequencializando a necessidade 
do creditamento para evitar a simples 
postergação da exigibilidade. (...) (TRF 1ª 
Região. AMS 2001.33.00.014949-5/BA. Rel.: 
Des. Federal Luciano Tolentino do Amaral. 
7ª Turma. Decisão: 28/04/2008. e-DJF1 de 
19/05/2008, p. 130.)

50. Ementa: (...) I – A empresa agravante 
pretende modificar o entendimento 
da decisão agravada, afirmando o 
direito ao crédito de IPI, com base 
no princípio da não cumulatividade. 
Sustenta que o princípio apontado é 
pleno e autoaplicável, não dependendo 
de norma infraconstitucional para 
sua aplicabilidade, citando os 
ensinamentos da jurisprudência dos 
nossos Tribunais neste sentido. II – A 
não cumulatividade inserta no inciso 
II, § 3º, do art. 153 da Constituição 
Federal permite a compensação do 
IPI devido em cada operação com o 
montante do imposto efetivamente 
pago nas anteriores. III – A decisão 
claramente destacou que, na hipótese 
dos autos, o Supremo Tribunal Federal 
“vinha entendendo pela plausibilidade 
do direito ao creditamento do IPI (v. 
RREE 350446353668).” No entanto, em 
decisão de 15 de fevereiro de 2007, 
no julgamento dos RREE 370682, Rel.: 
Minº Ilmar Galvão, e 353657, Rel. 
Minº Marco Aurélio, tal entendimento 
foi modificado, asseverando-se que 
“a não cumulatividade pressupõe, 
salvo previsão contrária da própria 
Constituição Federal, tributo devido 
e recolhido anteriormente e que, na 
hipótese de não tributação ou de 
alíquota zero, não existe parâmetro 
normativo para se definir a quantia 
a ser compensada. IV– A pretensão 
autoral está relacionada a crédito 
de imposto não pago efetivamente, 
eis que beneficiada por isenção ou 
“alíquota zero”. Nesta condição, não há 
crédito a compensar, se nada foi pago 
anteriormente. (...) (TRF 2ª Região. AMS 
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2003.51.04.002657-6/RJ. Rel.: Des. 
Federal José Neiva. 3ª Turma. Decisão: 
04/12/2007. DJU de 17/12/2007, p. 
456.) 

51. Ementa: (...) I – A teor do disposto 
no § 3º dos arts. 155 da CEF e 18 
do Decreto 2.637/1999, a energia 
elétrica não é tributada pelo IPI, 
motivo pelo que não há se falar em 
eventual direito de crédito. II – O 
Supremo Tribunal Federal, alterando 
anterior posicionamento assentou 
que o princípio da não cumulatividade 
pressupõe, salvo previsão contrária da 
própria Constituição Federal, tributo 
devido e recolhido anteriormente e 
que, na hipótese de não tributação ou 
de alíquota zero, inexiste parâmetro 
normativo para se aferir o quantum a 
ser compensado. Por essa premissa, 
a admissão do creditamento implica 
ofensa ao disposto no § 3º, II, do 
art. 153 da CF (REX 353657/ PR e 
REX 370682/SC). (...) (TRF 3ª Região. 
AMS 2003.61.09.000807-0/SP. Rel.: 
Des. Federal Salette Nascimento. 4ª 
Turma. Decisão:19/06/2008. DJF3 de 
09/09/2008.)

52. Ementa: (...) V – Distinto é o direito à 
isenção (e também à alíquota zero e à 
não tributação) do direito ao crédito 
do imposto relativo à aquisição de 
produtos isentos, não tributados ou 
sujeitos à alíquota zero. Os primeiros 
são espécies desonerativas (benefícios 
fiscais), que atingem a regra matriz 
de incidência, enquanto o segundo 
apoia-se na regra constitucional da 
não cumulatividade, que outorga ao 
sujeito passivo o direito subjetivo 
de suportar o encargo tributário 
proporcionalmente à sua participação 
no valor da cadeia produtiva. Para 
que se concedam tais benefícios, a 
Constituição exige, em princípio, lei 
específica, a teor do art. 150, § 6º. O 
direito ao crédito, esse repousa no 

art. 153, § 3º, II, da Constituição da 
República, e, como tal, não fica ao 
alcance do legislador ordinário, o qual 
carece de alternativa para o reconhecer, 
ou não. VI – Não representa a energia 
elétrica insumo ou matéria-prima 
propriamente dito, que se insere no 
processo de transformação do qual 
resultará a mercadoria industrializada. 
Sendo assim, incabível aceitar que a 
eletricidade faça parte do sistema de 
crédito escritural derivado de insumos 
desonerados, referentes a produtos 
onerados na saída, vez que produto 
industrializado é aquele que passa 
por um processo de transformação, 
modificação, composição, agregação 
ou agrupamento de componentes de 
modo que resulte diverso dos produtos 
que inicialmente foram empregados 
neste processo. VII – O princípio da não 
cumulatividade deve ser interpretado 
de forma harmônica, considerando-se 
o sistema de princípios insculpidos na 
Carta Magna, entre eles os princípios 
da extrafiscalidade, da seletividade, 
da essencialidade e do tratamento 
favorecido às empresas de pequeno 
porte. VIII – Os insumos adquiridos 
de empresa optante pelo Simples 
não geram créditos presumidos do 
IPI. IX – Inviável o creditamento do IPI 
relativo aos bens do ativo permanente 
e de uso e consumo porquanto a tanto 
não chega a inteligência do inciso II 
do § 3º do art. 153 da Constituição 
Federal. O que a norma constitucional 
impõe é que não haja incidência em 
cascata, onerando o produto final 
mediante a aplicação cumulativa do 
IPI nas diversas etapas. O que constitui 
direito subjetivo do contribuinte, 
pois, por decorrência direta do texto 
constitucional e independentemente de 
previsão em lei, são os creditamentos 
necessários ao resguardo da não 
cumulatividade, qual seja relativos aos 
insumos empregados e consumidos 
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no processo de industrialização que se 
transformarão em um novo produto 
sobre o qual incidirá o IPI. (...) (TRF 4ª 
Região. AMS 2002.72.03.001787-0/SC. 
Rel.: Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria. 
1ª Turma. Decisão: 14/02/2007. DE de 
08/05/2007.)

53. Ementa: Tributário. Constitucional. Im-
posto sobre produtos industrializados. 
IPI. Insumos imunes, isentos ou tribu-
tados à alíquota zero. Direito ao cre-
ditamento. Impossibilidade. Princípio 
constitucional da não cumulatividade. 
Art. 153, § 3º, II, da CF/1988. Inexistin-
do a cobrança do IPI na operação de en-
trada, relativamente à aquisição de in-
sumos imunes, não tributados, isentos 
ou sujeitos à alíquota zero, não há como 
prestigiar a tese de que o contribuinte 
faria jus à compensação de créditos de 
IPI, uma vez que, à luz do art. 153, II , 
da CF/1988, apenas os valores efetiva-
mente cobrados na operação anterior 
é que podem gerar créditos do tributo, 
por ocasião da saída do produto final 
do estabelecimento industrial. Questão 
já dirimida pelo egrégio Supremo Tribu-
nal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário 353.657/PR, decidindo 
que o princípio da não cumulatividade 
pressupõe tributo devido e recolhido 
anteriormente. (...) (TRF 5ª Região. AC 
2003.82.00.010216-6/PB. Rel.: Des. Fe-
deral José Maria Lucena. 1ª Turma. De-
cisão:05/06/2008. DJ de 14/07/2008, p. 
361.)

III – não incidirá sobre produtos 
industrializados destinados ao exterior;

IV – terá reduzido seu impacto sobre 
a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. 
(Incluído pela Emenda Constitucional 42, 
de 19/12/2003.)

§ 4º O imposto previsto no inciso VI 
do caput: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional

42, de 19/12/2003.)

I – será progressivo e terá suas alíquotas 
fixadas de forma a desestimular a 
manutenção de propriedades improdutivas; 
(Incluído pela Emenda Constitucional 42, de 
19/12/2003.)

54. Ementa: (...) I – Escorada na autorização 
constitucional, a Lei 8.692/1993 definiu 
que o aproveitamento racional e 
adequado da propriedade rural ocorre 
quando se atinge corretamente o 
grau de utilização da terra e o grau de 
eficiência na exploração, o que acaba 
por levar em consideração a área do 
imóvel, uma vez que, para averiguação 
do grau de utilização da terra, 
considera-se a relação percentual entre 
a área efetivamente utilizada e a área 
aproveitável total do imóvel. II – Por sua 
vez, a Lei 9.393/1996, instituidora do 
novo ITR, estabelece a progressividade 
em função do grau de utilização da terra 
(quanto menor o índice de utilização, 
maiores as alíquotas), sendo que as 
alíquotas são progressivas, também, 
em razão do tamanho da propriedade 
rural. III – Dada a natureza extrafiscal 
do ITR, a Constituição Federal autoriza 
a exacerbação da tributação no caso 
de propriedades improdutivas, todavia 
não consubstancia escopo de confisco 
ao tributo. (...) (TRF 1ª Região. AC 
2002.33.00.025940-0/BA. Rel.: Des. 
Federal Maria do Carmo Cardoso. 8ª 
Turma. Decisão: 15/06/2007. DJ de 
31/08/2007, p. 153.) 

55. Ementa: Tributário. ITR e Contribuição 
Sindical Rural. Empregador. IN/SRF 
42/1996. Constitucionalidade. Definição 
do valor da terra nua mínimo. VTNM. 
Autorização legal. Lei 8.847/1994. 
Vigência imediata. Impugnação do 
VTN mediante apresentação de laudo 
técnico. Observância das normas 
da ABNT. Art. 5º, Lei 8.847/1994. 
Progressividade de alíquota. Caráter 
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extrafiscal. Constitucionalidade. Art. 
153, § 4º. ITR e contribuição sindical 
rural. Lançamento conjunto. Violação 
ao art. 5º, LV, CF/1988. (...) VI – Natureza 
extrafiscal da progressividade instituída 
pelo art. 5º da Lei 8.847/1994, erigido 
em harmonia com o princípio da função 
social da propriedade, porquanto 
semelhante progressão de alíquotas 
tem por critério o índice de utilização ou 
aproveitamento da área tributada. (...) 
(TRF 3ª Região. AC 1999.61.12.007287-
4/SP. Rel.: Juiz Federal Miguel Di Pietro 
(convocado). 6ª Turma. Decisão: 
03/10/2007. DJU de 05/11/2007, p. 
393.) 

55. Ementa: (...) I – O Valor da Terra Nua 
(VTN) é a base de cálculo do imposto 
(ITR), apurado no dia 31 de dezembro 
do exercício anterior e se vier a 
ser questionado pelo contribuinte, 
poderá a autoridade administrativa 
competente revê-la, com base em 
laudo técnico, formalizado dentro 
das exigências da lei, onde fiquem 
demonstradas e mencionadas as 
fontes utilizadas pelo engenheiro na 
avaliação dos imóveis. II – O VTN será 
convertido em quantidade de UFIR 
pelo valor desta no mês de janeiro do 
exercício da ocorrência do fato gerador. 
III – O ITR terá suas alíquotas fixadas 
deforma a desestimular a manutenção 
de propriedades improdutivas e não 
incidirá sobre pequenas glebas rurais, 
definidas em lei, quando as explore, 
só ou com sua família, o proprietário 
que não possua outro imóvel (CF/1988, 
art. 153, caput e § 4º), entendendo-
se por pequenas glebas os imóveis 
rurais de área igual ou inferior a 25 
(vinte e cinco hectares). (...) (TRF 4ª 
Região. AC 1999.04.01.015412-3/SC. 
Rel.: Juíza Federal Maria Isabel Pezzi 
Klein (convocada). 1ª Turma. Decisão: 
21/11/2000. DJ de 17/01/2001, p. 118.) 

II – não incidirá sobre pequenas glebas 
rurais, definidas em lei, quando as 
explore o proprietário que não possua 
outro imóvel; (Incluído pela Emenda 
Constitucional 42, de 19/12/2003.) 

56. Ementa: Tributário. Imposto territorial 
rural. ITR. Imóvel inexplorado. Causa 
de agravamento ou redução do ônus 
fiscal e não de negação do fato gerador 
do tributo. Constituição Federal, art. 
153, § 4º. (...). I – A posse, que enseja 
a incidência do ITR, é uma situação de 
fato qualificada pelo direito. II – Diante 
da presunção de liquidez e certeza da 
CDA (CTN, art. 204, e LEF, art. 3º), é 
necessário robusta prova em contrário 
para infirmá-la. Compete, pois, ao 
Embargante a comprovação, através 
de instrução probatória, que não é 
proprietário ou possuidor do imóvel. 
III – Em razão da feição extrafiscal do 
ITR, o grau de exploração da área é 
relevante para fins, conforme o caso, de 
agravamento ou redução da carga fiscal 
(efeitos progressivos ou regressivos), 
não se prestando como critério de 
apuração do fato gerador do tributo. 
(...) (TRF 1ª Região. REO 93.01.17308-
5/RO. Rel.: Des. Federal Hilton Queiroz. 
4ª Turma. Decisão: 28/05/1999. DJ de 
20/08/1999, p. 326.)

III – será fiscalizado e cobrado pelos 
Municípios que assim optarem, na forma 
da lei, desde que não implique redução 
do imposto ou qualquer outra forma de 
renúncia fiscal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional 42, de 19/12/2003.) 
(Regulamento.)

§ 5º O ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento cambial, 
sujeita-se exclusivamente à incidência do 
imposto de que trata o inciso V do caput 
deste artigo,devido na operação de origem; 
a alíquota mínima será de um por cento, 
assegurada a transferência do montante 
da arrecadação nos seguintes termos:
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57. Ementa: (...) O ouro, definido como 
ativo financeiro ou instrumento 
cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao 
IOF, devido na operação de origem: CF, 
art. 153, § 5º. Inconstitucionalidade do 
inciso II do art. 1º da Lei 8.033/1990. 
(STF. RE 190.363/RS. Rel.: Minº Carlos 
Velloso. Tribunal Pleno. Decisão: 
13/05/1998. DJ de 12/06/1998, p. 624.)

58. Ementa: Imposto sobre operações 
financeiras. IOF. Incidência sobre 
transmissão de ações e ativos em ouro. 
Inconstitucionalidade. (...)

I – O STF declarou a inconstitucionalidade 
do inciso II do art. 1º da Lei 8.033/1990, 
entendendo que o ouro, definido como 
ativo financeiro ou instrumento cambial, 
se sujeita, exclusivamente, ao IOF devido 
na operação de origem. CF, art. 153, § 5º. 
II – Reconhecida a inconstitucionalidade 
da cobrança do IOF sobre transmissão de 
ações e ativos em ouro, correta, portanto a 
sentença que condenou a Fazenda Nacional 
à compensação dos valores indevidamente 
recolhidos, em sede de mandado de 
segurança. (...) (TRF 1ª Região. AMS 
2000.01.00.022992-6/MG. Rel.: Juiz Federal 
Rafael Paulo Soares Pinto (convocado). 
7ª Turma. Decisão: 20/11/2007. DJ de 
30/11/2007, p. 187.) Ementa: (...) I V – O 
ouro, enquanto ativo financeiro, sujeita-
se ao IOF exclusivamente na operação 
de origem, ou seja, na primeira aquisição 
do ouro, não incidindo nas operações 
subsequentes, conforme § 5º do art. 153 da 
Constituição da República. A Lei 8.033/1990, 
ao tributar a transmissão do ouro definido 
como ativo financeiro, ofende o referido 
dispositivo constitucional. V – O Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
do RE 190.363, posteriormente ratificado 
pela Resolução 52/1999 do Senado Federal, 
considerou inconstitucional o inciso II do 
art. 1º da Lei 8.033/1990, por violação ao 
disposto no § 5º do art. 153 da Carta Magna. 
(...) (TRF 2ª Região. AC 1995.51.01.019458-
7/RJ. Rel.: Des. Federal Paulo Barata. 3ª 

Turma. Decisão: 10/06/2008. DJU de 
20/06/2008, p. 60.)

59. Ementa: (...) I – Com relação às 
operações efetuadas com ouro, a 
Constituição Federal, ao tratar da 
competência da União, no art. 153, 
dispõe, no § 5º, que o ouro, quando 
definido em lei como ativo financeiro 
ou instrumento cambial, sujeita-se 
exclusivamente à incidência do IOF 
devido na origem, à alíquota de 1% (um 
por cento), pertencendo a arrecadação 
ao Estado e ao Município de origem, 
na razão de trinta e setenta por cento, 
respectivamente, exercendo a União a 
função arrecadadora sem participação 
no produto da arrecadação do tributo. 
Portanto, resta claro que o ouro, quando 
definido como ativo financeiro, sofrerá 
apenas uma tributação, sendo, assim, 
monofásico o seu regime de tributação, 
incidindo o IOF apenas na operação 
de origem. Precedentes do STF. (...) 
(TRF 3ª Região. AC 97.03.01.4374-1/
SP. Rel.: Juiz Federal Valdeci dos Santos 
(convocado). Turma Suplementar da 2ª 
Seção. Decisão: 14/02/2008. DJU de 
21/02/2008, p. 1263.) 

60. Ementa: (...) III – O ouro enquanto 
ativo financeiro somente está sujeito 
ao IOF, uma única vez, quando de 
sua entrada no mercado financeiro, 
conforme a previsão do art. 153, § 5º, 
da CF/1988. IV – A Lei 8.033/1990, em 
seus incisos II e III, inovou a ordem 
tributária em desconformidade com 
o texto constitucional, motivo pelo 
qual tais dispositivos foram afastados 
por inconstitucionalidade pelo STF (RE 
225.272-8/SP) e por esta Corte (REO 
92.04.09625- 0/RS), inclusive com a 
edição da Resolução 52 do Senado 
Federal pela suspensão da eficácia 
dos mesmos. (...) (TRF 4ª Região. REO 
2000.70.03.002700-9/PR. Rel.: Des. 
Federal Dirceu de Almeida Soares. 2ª 
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Turma. Decisão: 09/12/2003. DJU de 
07/01/2004, p. 244.) 

61. Ementa: (...) I – Estabelece o art. 
153, § 5º, da CF, que o ouro, quando 
definido em lei como ativo financeiro 
ou instrumento cambial, sujeita-
se exclusivamente à incidência do 
IOF, devido na operação de origem. 
II – Os incisos II e III do art. 10 da 
Lei 8.033/1990, ao se referirem 
genericamente a qualquer transmissão 
do ouro enquanto ativo financeiro, 
olvida claramente a imunidade 
constitucional. III – Inexistindo motivos 

para, quanto à hipótese do art. 153, § 
5º, afastar a aplicação do art. 146 e 
seus incisos, tem-se a exigência de lei 
complementar para a definição do ouro 
enquanto ativo financeiro. (...)

(TRF 5ª Região. AC 95.05.34308-6/RNº Rel.: 
Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira 
Filho (convocado). 2ª Turma. Decisão: 
05/08/1997. DJ de 05/09/1997, p. 71566.)

I – trinta por cento para o Estado, o Distrito 
Federal ou o Território, conforme a origem;

II – setenta por cento para o Município de 
origem.

QUESTÕES COMENTADAS

1.  (ESAF – AFRF – 2005 – adaptada) Ainda que atendidas as condições e os limites estabelecidos 
em lei, é vedado ao Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto sobre

a) importação de produtos estrangeiros.
b) exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.
c) imposto sobre a renda.
d) operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
e) produtos industrializados.

Comentários

Constituem exceção ao princípio da legalidade o II, IE, IPI, IOF, CIDE-Combustíveis e ICMS 
monofásico sobre combustíveis.

O imposto de renda não figura como exceção ao princípio da legalidade tributária. 

Gabarito: C.

2. (ESAF – AFTE – MG – 2005) Assinale a opção correta. O princípio segundo o qual é vedado 
cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 
houver instituído ou aumentado (art. 150,III, ‘a’ da CRFB/88) é o da:

a) anterioridade.
b) irretroatividade.
c) anualidade.
d) imunidade recíproca.
e) legalidade.

Comentários

Questão bastante direta. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1830

De acordo com o princípio da irretroatividade, é vedado à União, aos Estados, ao DF e aos 
Municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência 
da lei que os houver instituído ou aumentado.

É comum a confusão com o princípio da anterioridade para quem está começando o estudo de 
Tributário. 

A irretroatividade diz respeito à cobrança do tributo sobre fatos que ocorreram antes da vigência 
da lei, ou seja, para trás. Já a anterioridade estabelece um prazo mínimo para cobrança, a partir 
da publicação da lei, portanto, para frente. Façamos uma comparação gráfica para evitar este 
erro.

Gabarito: B

3. (ESAF – Analista Contábil – CE – 2007 – adaptada) O princípio constitucional da anterioridade, 
corolário da segurança jurídica, estabelece que os entes tributantes – União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios – não poderão exigir tributo no mesmo exercício financeiro em que 
tenha sido publicada a lei que o tenha instituído ou aumentado. No tocante à possibilidade de 
majoração de tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os 
tenha aumentado, porém, a própria Constituição Federal estabeleceu algumas exceções. Entre 
os itens a seguir, assinale aquele que não constitui exceção ao referido princípio.

a) Imposto sobre produtos industrializados.
b) Contribuição de intervenção no domínio econômico, cobrada sobre combustíveis.
c) Imposto de exportação.
d) Empréstimo compulsório para despesas extraordinárias decorrentes de calamidade 

pública.
e) Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

Comentários

A CF/88 estabelece em seu art. 150, III, b, o princípio da anterioridade, segundo o qual é vedado 
à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios exigir tributo no mesmo exercício financeiro em 
que tenha sido publicada a lei que o tenha instituído ou aumentado.

Ocorre que, em seu art. 150, §1º, a Constituição prevê como exceções à aplicação do princípio 
da anterioridade o imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, impostos 
extraordinários de guerra e empréstimos compulsórios em caso de guerra externa ou sua 
iminência ou calamidade pública.

Além disso, há previsão no art. 155, §4º, IV, para que o ICMS monofásico sobre combustíveis não 
atenda a este princípio. Outra possibilidade de exceção à anterioridade é a CIDE-Combustíveis, 
nos termos do art. 177, §1º, I, b, da CF/88. Para ambos os casos, os tributos figuram como 
exceção ao princípio da anterioridade apenas na hipótese de restabelecimento das alíquotas.
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Por fim, há previsão constitucional para exceção ao princípio da anterioridade para as 
contribuições para financiamento da Seguridade Social, nos termos do art. 195, § 6º. 

Dessa forma, para você firmar esses conceitos, vamos apresentar essas exceções em uma 
tabela.

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

II, IE, IPI, IOF, IEG e empréstimo compulsório (em caso de guerra e calamidade)
Contribuições para financiamento da Seguridade Social
CIDE-Combustíveis e ICMS monofásico (apenas restabelecimento de alíquota)

O imposto de renda somente figura como exceção à anterioridade nonagesimal. No que diz 
respeito à anterioridade (anual), deve obediência ao princípio.

Apesar de não ter sido cobrada nesta questão, vamos trazer as exceções à aplicação do princípio 
da anterioridade nonagesimal, eis que o imposto de renda está entre elas (CF, art. 150, §1º):

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL

II, IE, IOF, IR, IEG e empréstimo compulsório (em caso de guerra e calamidade)

IPTU E IPVA (apenas base de cálculo para ambos)

Gabarito: E.

4. (ESAF – ATRF – 2009) A Constituição Federal, entre outras limitações ao poder de tributar, 
estabelece a isonomia, vale dizer, veda o tratamento desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente. Sobre a isonomia, é correto afirmar que:

a) diante da regra mencionada, o tratamento tributário diferenciado dado às microempresas 
e empresas de pequeno porte, por exemplo, deve ser considerado inconstitucional.

b) não se permite a distinção, para fins tributários, entre empresas comerciais e prestadoras 
de serviços, bem como entre diferentes ramos da economia.

c) para que um tratamento tributário diferenciado (isenção, por exemplo) seja justificado, não 
é necessário haver correlação lógica entre este e o elemento de discriminação tributária.

d) em razão do princípio constitucional da isonomia, não deve ser diferenciado, por meio 
de isenções ou incidência tributária menos gravosa, o tratamento de situações que não 
revelem capacidade contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal ajustado à sua 
menor expressão econômica.

e) a isenção, como causa de exclusão do crédito tributário, é, por sua própria natureza, 
fator de desigualação e discriminação entre pessoas, coisas e situações. Nem por isso, no 
entanto, as isenções são inconstitucionais, desde que reste demonstrado que se teve em 
mira o interesse ou a conveniência pública na aplicação da regra da capacidade contributiva 
ou no incentivo de determinadas atividades de interesse do Estado.

Comentários

Alternativa A – Errada. O STF julgou Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a 
LC 123/2006, que institui o Simples Nacional: “O fomento da micro e da pequena empresa foi 
elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados 
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a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para 
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve 
ceder à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência 
de condições para as empresas de menor porte.” (ADI 4.033, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
julgamento em 15-9-2010, Plenário, DJE de 7-2-2011.)

Alternativa B – Alternativa errada de acordo com o entendimento do STF: "Medida cautelar. 
Efeito suspensivo a recurso extraordinário. Instituição financeira. Contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários. Adicional. Parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991. A sobrecarga 
imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários, não fere, à primeira vista, o princípio da isonomia 
tributária, ante a expressa previsão constitucional (Emenda de Revisão 1/1994 e EC 20/1998, 
que inseriu o § 9º no art. 195 do Texto permanente). Liminar a que se nega referendo. Processo 
extinto." (AC 1.109-MC, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgamento em 31-5-2007, Plenário, DJ 
de 19-10-2007.)

Alternativa C – A CF/88, ao definir o princípio da isonomia tributária, em seu art. 150, II, 
estabelece que é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 
em situação equivalente. Podemos inferir do texto constitucional que para instituir tratamento 
desigual, os contribuintes não podem estar em situação equivalente. Assim, é necessário haver 
correlação lógica entre o tratamento diferenciado e o elemento que torna os contribuintes 
desiguais. Alternativa errada.

Alternativa D – Errada. Segundo o entendimento do STF "Não há ofensa ao princípio da isonomia 
tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e 
empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do 
simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência 
do Estado." (ADI 1.643, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 5-12-2002, Plenário, DJ de 
14-3-2003.) No mesmo sentido: RE 559.222-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 17-8-
2010, Segunda Turma, DJE de 3-9-2010.

Alternativa E – Correta. Resposta da questão. Conforme vimos na alternativa C, deve haver 
relação entre o tratamento diferenciado e o critério diferenciador, a saber: o elemento que 
define em que ponto os contribuintes são desiguais.

Gabarito: E.

5. (Fiscal de Rendas – RJ – 2010)O princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150, inciso 
II, da Constituição, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente. Entretanto, tal princípio exige a sua leitura em harmonia com os demais 
princípios constitucionais. Destarte, pode-se concluir, exceto, que:

a) em matéria tributária, as distinções podem se dar em função da capacidade contributiva 
ou por razões extrafiscais que estejam alicerçadas no interesse público.

b) relativamente às microempresas e empresas de pequeno porte, a Constituição prevê que 
lhes seja dado tratamento diferenciado e favorecido, por lei complementar, inclusive com 
regimes especiais ou simplificados.

c) a sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à 
contribuição previdenciária sobre a folha de salários, não fere o princípio da isonomia 
tributária, ante a expressa previsão constitucional.
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d) determinado segmento econômico prejudicado por crise internacional que tenha 
fortemente atingido o setor não permite tratamento tributário diferenciado sem ofensa ao 
princípio da isonomia.

e) a proibição de importação de veículos usados não configura afronta ao princípio da 
isonomia.

Comentários

Alternativa A – Correta. Segundo o entendimento do STF "Não há ofensa ao princípio 
da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a 
microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando 
do regime do simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho 
sem assistência do Estado." (ADI 1.643, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 5-12-
2002, Plenário, DJ de 14-3-2003.) No mesmo sentido: RE 559.222-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 
julgamento em 17-8-2010, Segunda Turma, DJE de 3-9-2010.

Alternativa B – Correta. Esta é a previsão do art. 146, III, d, da CF/88, segundo o qual a lei 
complementar definirá tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as 
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados.

Alternativa C – Alternativa correta de acordo com o entendimento do STF: "Medida cautelar. 
Efeito suspensivo a recurso extraordinário. Instituição financeira. Contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários. Adicional. Parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991. A sobrecarga 
imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários, não fere, à primeira vista, o princípio da isonomia 
tributária, ante a expressa previsão constitucional (Emenda de Revisão 1/1994 e EC 20/1998, 
que inseriu o § 9º no art. 195 do Texto permanente). Liminar a que se nega referendo. Processo 
extinto." (AC 1.109-MC, Rel. p/ o ac. Min. Ayres Britto, julgamento em 31-5-2007, Plenário, DJ 
de 19-10-2007.)

Alternativa D – Como vimos na assertiva A, em matéria tributária, as distinções podem ocorrer 
em função da capacidade contributiva ou por razões extrafiscais que estejam alicerçadas no 
interesse público. Assim, não fere o princípio da isonomia o tratamento diferenciado ao setor 
atingido pela crise econômica, eis que diz respeito ao interesse público.

Alternativa E – Alternativa correta. Assim defende o STF: “Veículos usados. Proibição de 
sua importação (Portaria do DECEX nº 08/91). É legítima a restrição imposta, à importação 
de bens de consumo usados, pelo Poder Executivo, ao qual foi claramente conferida, pela 
Constituição, no art. 237, a competência para o controle do comércio exterior, além de guardar 
perfeita correlação lógica e racional o tratamento discriminatório, por ela instituído. Recurso 
extraordinário conhecido e provido.” (STF, 1ª T., Rex 256.830-9/CE, Min. Moreira Alves, abr/00).

Gabarito: D.

6. ( 2012) A Constituição Federal atribui à União a competência para instituir impostos sobre a 
renda e proventos de qualquer natureza. Contudo, não estabeleceu os conceitos de renda e 
proventos, recepcionando as definições do Código Tributário Nacional para os dois institutos. 
De acordo com o CTN, renda e proventos divergem e se assemelham, respectivamente:

a) quanto aos limites legais quanto à origem dos recursos.
b) quanto à origem no que diz respeito ao acréscimo patrimonial.
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c) na aplicação das alíquotas na determinação dos contribuintes.
d) quanto à legislação de regência na determinação da base de cálculo.
e) na identificação do acréscimo patrimonial quanto à origem dos recursos.

Comentários

Conforme estudamos, o próprio CTN, ao definir o fato gerador do imposto de renda, estabelece 
os elementos diferenciadores entre renda e provento.

Renda e provento distinguem quanto à origem. Enquanto renda é algo obtido em função do 
trabalho ou do capital, o provento é obtido mediante qualquer outra ocorrência que não tenha 
origem no trabalho ou no capital.

Por outro lado, vale notar que renda e provento, como elementos integrantes do fato gerador 
do imposto, se assemelham no que diz respeito ao acréscimo patrimonial. O CTN, ao definir 
provento, o conceitua como acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.

Gabarito: B.

7. (ESAF – TTN – 98)Assinale a opção incorreta. No que diz respeito ao Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, pode-se afirmar que:

a) deve ser progressivo, aumentando a alíquota à medida que se eleva a base de cálculo.
b) deve obedecer aos critérios da universalidade e da generalidade.
c) deve obedecer aos princípios da capacidade contributiva, irretroatividade e anterioridade, 

entre outras.
d) não pode ter suas alíquotas alteradas pelo Poder Executivo.
e) não pode prever hipóteses de isenção, sob pena de violar-se o princípio da igualdade.

Comentários

Alternativa A – Segundo o art. 153, §2º, I, da CF/88, o imposto sobre renda será informado 
pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei. 

A progressividade é aplicada quando as alíquotas aumentam à medida que aumenta também a 
base de cálculo. Dessa forma, se tributa de maneira mais gravosa quanto maior a manifestação 
de riqueza do contribuinte, conferindo caráter pessoal. É o que ocorre com o imposto sobre a 
renda. Alternativa correta.

Alternativa B – Conforme comentado na alternativa anterior, segundo o art. 153, §2º, I, da CF/88, 
o imposto sobre a renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei. 

Generalidade é um critério que diz respeito ao sujeito passivo, ou seja, ao contribuinte do 
imposto. Significa que todos estão sujeitos à incidência do imposto, bastando que promovam 
ato que enseje a ocorrência do fato gerador.

Universalidade diz respeito à base de cálculo. Significa que o imposto de renda incide sobre 
todas as rendas e proventos auferidos pelo contribuinte. Correta a alternativa.

Alternativa C – O princípio da capacidade contributiva está previsto no art. 145, §1º, da CF. 
Segundo este princípio, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. 
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O princípio da irretroatividade está previsto no art. 150, III, a, da CF, e tem aplicação obrigatória 
a todos os tributos. 

Já o princípio da anterioridade está previsto no art. 150, III, b, da CF, e tem aplicação obrigatória 
para o IR. O imposto figura como exceção apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, 
previsto no art. 150, III, c. Alternativa correta.

Alternativa D – O imposto de renda não figura como exceção ao princípio tributário da 
legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/88.

Alternativa E – O ente competente para instituir um tributo, detém a competência para 
conceder isenções, nos limites da lei e da própria Constituição Federal. As isenções concedidas 
devem ser analisadas caso a caso, a fim de verificar se houve ou não ofensa ao princípio da 
isonomia. A fim de serem válidas, devem adotar critérios razoáveis para a concessão da isenção. 
Dessa forma, não se pode afirmar genericamente que a concessão de isenção ofende o princípio 
da isonomia. Na legislação do imposto de renda, temos várias hipóteses de isenção, como, por 
exemplo, os rendimentos auferidos em contas de depósitos de poupança. Item errado.

Gabarito: E.

8. (ESAF – AFRF – 2002)Relativamente ao imposto de renda, assinale a afirmação correta.

a) A Constituição determina que o imposto de renda seja informado pelo critério de que 
aquele que ganhe mais deverá pagar de imposto uma proporção maior do que aquele que 
ganhe menos.

b) A renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no País por residentes ou 
domiciliados no exterior ou a eles equiparados não estão sujeitos ao imposto em razão do 
princípio da extraterritorialidade.

c) No caso de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões em 
cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive alimentos 
provisionais ou provisórios, verificando-se a incapacidade civil do alimentado, não há 
incidência do imposto.

d) Em razão do princípio da universalidade da tributação, a ajuda de custo destinada a atender 
às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso 
de remoção de um município para outro, está sujeita ao imposto.

e) A tributação dos rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que 
prestem serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas 
não está sujeita à legislação brasileira, por força da Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas.

Comentários

Alternativa A – A progressividade consiste na aplicação de alíquotas mais elevadas para as 
maiores bases de cálculo. Dessa forma, se tributa de maneira mais gravosa quanto maior a 
manifestação de riqueza do contribuinte. Alternativa correta.

Alternativa B – O §1º, do art. 43 do CTN determina que a incidência do imposto independe da 
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade 
da fonte, da origem e da forma de percepção. No parágrafo seguinte, o mesmo artigo prevê que, 
na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições 
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e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto de renda. 
Alternativa errada.

Alternativa C – Alternativa incorreta. O Código Tributário Nacional, em seu art. 126, I, prevê 
que a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Assim, 
a incapacidade civil do alimentado não obsta a incidência do imposto de renda.

Nesse sentido, o Regulamento do Imposto de Renda estabelece em seu art. 5º:

“Art. 5º  No caso de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões em 
cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive alimentos 
provisionais ou provisórios, verificando-se a incapacidade civil do alimentado, a tributação far-se-á 
em seu nome pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda (Decreto-Lei nº 1.301, de 1973, 
arts. 3º, § 1º, e 4º).

Parágrafo único. Opcionalmente, o responsável pela manutenção do alimentado poderá 
considerá-lo seu dependente, incluindo os rendimentos deste em sua declaração (Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, art. 35, incisos III a V, e VII).”

Alternativa D – Alternativa errada. Preceitua o RIR/99:

“Art. 39.  Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

I – a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do 
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à 
comprovação posterior pelo contribuinte (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso XX)”.

Alternativa E – Item errado. Nos termos do art. art. 106 do RIR está sujeita ao pagamento mensal 
do imposto a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, 
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como os rendimentos 
recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem serviços a embaixadas, 
repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de 
que o Brasil faça parte.

Gabarito: A.

9. (ESAF – Auditor TCE – PR – 2003)Em relação ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, é incorreto afirmar que, nos termos do Código Tributário Nacional:

a) A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, 
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 
percepção.

b) Na hipótese de receitas ou rendimentos tributáveis, oriundos do exterior, é facultado ao 
Poder Executivo estabelecer, mediante decreto, as condições e o momento em que se dará 
sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto.

c) A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis.

d) Contribuinte do imposto é o titular de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de 
proventos de qualquer natureza, sem prejuízo de a lei atribuir essa condição ao possuidor, 
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

e) A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de 
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.
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Comentários

Alternativa A – Correta. Corresponde à descrição do §1º, do art. 43 do CTN, segundo o qual a 
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, 
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Essa previsão 
do Código guarda estreita relação com o critério constitucional da universalidade, informador 
do imposto de renda.

Alternativa B – Prevê o § 2º, do art. 43 do CTN que, na hipótese de receita ou de rendimento 
oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, para fins de incidência do imposto de renda. Assim, não pode o Poder 
Executivo, por meio de ato infralegal, estabelecer estas condições. Alternativa errada.

Alternativa C – Alternativa correta. Corresponde à literalidade do art. 44 do CTN, segundo o 
qual a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis.

Alternativa D – Segundo art. 45 do CTN, contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade, 
sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores 
de renda ou dos proventos tributáveis. Alternativa correta.

Alternativa E – Item correto. Transcrição do parágrafo único do art. 45 do CTN, o qual determina 
que a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de 
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam.

Gabarito: B.

10. ( 2012)O Regulamento do Imposto de Renda estabelece em seu art. 38 que a tributação 
independe da denominação dos rendimentos. Essa disposição confirma o seguinte princípio 
constitucional aplicável ao imposto de renda: 

a) Generalidade
b) Capacidade contributiva
c) Universalidade 
d) Progressividade
e) Seletividade 

Comentários

Ao definir que a tributação do imposto de renda independe da denominação dos rendimentos, 
o RIR/99 está fazendo menção à base de cálculo.

Acabamos de estudar que para que ocorra o fato gerador do imposto de renda deve haver 
efetivo acréscimo patrimonial. Assim, simples ingressos que não representem um aumento no 
patrimônio do contribuinte não podem ser tratados como renda ou provento. Essa é a posição 
do STF.

No entanto, a fim de evitar que sejam criadas inúmeras rubricas denominadas “ajuda de custo”, 
“indenizações”, etc., no intuito de excluí-las da tributação, o RIR estabeleceu que a tributação 
independe da denominação.
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Com isso, a denominação é irrelevante para qualificar um rendimento como tributável. Basta 
que represente efetivo acréscimo patrimonial. Esse raciocínio é reforçado pelo entendimento 
do STJ:

“IMPOSTO DE RENDA... 2. Não é o nomen juris, mas a natureza jurídica da verba que definirá a 
incidência tributária ou não. O fato gerador de incidência tributária sobre renda e proventos, 
conforme dispõe o art. 43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao patrimônio material do 
contribuinte.” (STJ, Primeira Seção, EREsp 976.082/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, ago/08).

Nessa linha, o RIR confirma o princípio constitucional da universalidade, que diz respeito à base 
de cálculo. Significa que o imposto de renda incide sobre todas as rendas e proventos auferidos 
pelo contribuinte, independente da denominação conferida àquele rendimento.

61. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 

O imposto sobre produtos industrializados (IPI) incide sobre produtos industrializados, 
nacionais e estrangeiros.

Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010 que traz como anexo o 
Regulamento do IPI ou (RIPI/2010).

O campo de incidência do imposto sobre produtos industrializados abrange todos os produtos 
com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), observadas 
as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que 
corresponde a notação "NT" (não-tributado).

PRODUTO INDUSTRIALIZADO – CONCEITO

Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida no RIPI como 
industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.

Incide sobre produtos e consumo;

Imposto regulatório, isto é, não tem natureza apenas arrecadatória (natureza extra-
fiscal). Tem função de interferir no domínio econômico (estimular/desestimular 
oconsumidor a gastar dinheiro)

62. BENS DE CAPITAL

Bens de capital ou bens de produção são os equipamentos e instalações, são bens ou serviços 
necessários para a produção de outros bens ou serviços. O bem de capital não é diretamente 
incorporados no produto final, indivíduos, organizações e governos usam bens de capital na 
produção de outros bens ou mercadorias.

Bens de capital incluem fábricas, máquinas, ferramentas, equipamentos, e diversas construções 
que são utilizadas para produzir outros produtos para consumo. Existe algumas confusões, por 
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exemplo, carros são considerados bens de consumo, pois são geralmente adquiridos para uso 
pessoal, porém um caminhão pode ser considerado um bem de capital, pois é utilizado por 
empresas de construção na produção de outros produtos, como casas e edifícios.

A tecnologia utiliza uma combinação de fatores para a produção de bens e serviços. A agricultura 
e a indústria podem ser de capital intensivo e trabalho intensivo, que utilizam mais o trabalho 
ou mão-de-obra. s fatores de produção são formados pela terra ou recursos naturais, pelo 
trabalho, pelo capital, pela tecnologia e pela capacidade empresarial.

63. INCIDÊNCIA

A partir de agora vamos iniciar o estudo do Regulamento do IPI. Para facilitar a leitura do aluno 
colocaremos o texto legal separado dos comentários que virão a seguir.

Art. 2º. O imposto incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros, 
obedecidas as especificações constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – TIPI (Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964).

Os produtos que sofreram qualquer uma das operações de industrialização (transformação, 
montagem, recondicionamento, beneficiamento ou renovação) sendo eles nacionais 
(produzidos no Brasil) ou estrangeiros (produzidos fora do país) e que estiverem na TIPI (Tabela 
do IPI) serão, em regra, tributados pelo IPI. Observe logo abaixo uma parte da TIPI:

NCM DESCRIÇÃO ALÍQUOTA (%)

2401.30.00 Desperdícios de tabaco NT

24.02 Charutos, cigarrilhas e cigarros, de 
tabaco ou dos seus sucedâneos.

2402.10.00 Charutos e cigarrilhas, que 
contenham tabaco 30

Ex. 01 – Cigarrillhas 300

2402.20.00 Cigarros que contenham tabaco 300

Ex. 01 – Feitos à mão 30

2402.90.00 Outros 30

Observe que na TIPI tem-se o número da Nomenclatura Comum do Mercosul, a descrição do 
produto e a  alíquota que pode ser NT (não tributado), 0%, 30% e 300%, conforme estabelecido 
na tabela.
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64. INDUSTRIALIZAÇÃO. CONCEITO

Segundo o art. 4º do RIPI tem-se o conceito de industrialização:

Art. 4º. Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, 
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o 
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei nº 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo único, e 
Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único):

I – a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na 
obtenção de espécie nova (transformação);

II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar 
o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto 
(beneficiamento);

III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um 
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal 
(montagem);

IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, 
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine 
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou

V – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto 
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou 
recondicionamento).

Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, 
o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das 
instalações ou equipamentos empregados.

65. CARACTERÍSTICAS E MODALIDADES DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Portanto, considera-se industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para 
consumo, tal como:

a) a que, executada sobre matéria prima ou produto intermediário, resulte na obtenção da espécie 
nova de produto (indústria de transformação);

b) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma alteração do funcionamento, 
da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (indústria de beneficiamento). Exemplo: 
as máquinas de beneficiamento do arroz em casca, que ao processar tal produto primário o tornam 
comestível.
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c) a que consista na reunião de produtos, peças e partes e de que resulte em novo produto ou 
unidade autônomos (indústria de montagem). Exemplo: a fábrica de automóveis que junta pneus, 
vidros, baterias elétricas, fios, peças de aço e de plástico, faróis etc., disso resultando um veículo 
(novo produto).

d) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que 
em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte de 
mercadorias (indústria de acondicionamento ou de reacondicionamento). Exemplo: a indústria de 
produtos alimentícios, que adquire arroz beneficiado em sacos de 60 quilos e o reacondiciona em 
saquinhos de um quilo ou de meio quilo, para revendê-los em supermercados.

e) a que, executada sobre produto usado ou sobre partes remanescentes de produto deteriorado ou 
inutilizado, o renove ou restaure para utilização (indústria de renovação ou recondicionamento). 
Exemplos: a indústria de recauchutagem de pneus; a indústria retificadora de motores a combustão 
etc.

A diferença mais marcante entre transformação e beneficiamento é encontrada na própria 
definição fiscal. E esta diferença está em quer na “transformação”, que imporá na obtenção 
de espécie nova, há um deslocamento do produto primitivo (matéria-prima ou produto 
intermediário) para nova classificação fiscal (posição ou inciso diferente); no "beneficiamento", 
o produto sofre apenas um "melhoramento", sem que a sua classificação se altere, ver RIPI, art. 
1º, I e II (conforme PARECER NORMATIVO CST nº 398/71).

Considera-se produto em estado natural o produto tal como se encontra na natureza, que 
não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização, não perdendo essa 
condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, 
acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de 
beneficiamento ou acondicionamento.

Para que o aluno guarde melhor estes itens observe o seguinte esquema:

1. Na montagem, você reúne duas ou mais partes prontas de modo a formar um novo 
produto.

2. No acondicionamento, você reúne a embalagem com o conteúdo formando o produto 
final.

3. No beneficiamento, o produto sofre aperfeiçoamento que o melhora para funcionamento, 
mas continua sendo o mesmo produto. No beneficiamento não há a fabricação de um 
produto, conforme Parecer Normativo 157/71

4. Na transformação, existe a formação de um novo produto industrializado.

5. Na renovação, o produto industrializado será restaurado.

Observe o quadro resumo:
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66. EXCLUSÕES 

Já o artigo 5º do RIPI destaca algumas situações onde não temos a ocorrência da industrialização 
por expressa disposição no RIPI, a saber:

Art. 5º. Não se considera industrialização:

I – o PREPARO DE PRODUTOS ALIMENTARES, não acondicionados em embalagem 
de apresentação:

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

b) em cozinhas industriais, quando destinados a venda direta a pessoas jurídicas e 
a outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes;

II – o preparo de refrigerantes, à base de extrato concentrado, por meio de 
máquinas, automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos 
similares, para venda direta a consumidor (Decreto-Lei nº 1.686, de 26 de junho 
de 1979, art. 5º, § 2º);
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III – a confecção ou preparo de produto de artesanato, definido no art. 7º;

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

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

VI – a manipulação em farmácia, para venda direta a consumidor, de medicamentos 
oficinais e magistrais, mediante receita médica (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo 
único, inciso III, e Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, art. 5º, alteração 
2ª);

VII – a moagem de café torrado, realizada por estabelecimento comercial varejista 
como atividade acessória (Decreto-Lei nº 400, de 30 de dezembro de 1968, art. 8º);

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

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

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

c) fixação de unidades ou complexos industriais ao solo;

IX – a montagem de óculos, mediante receita médica (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, 
parágrafo único, inciso III, e Decreto-Lei nº 1.199, de 1971, art. 5º, alteração 2ª);

X – o acondicionamento de produtos classificados nos Capítulos 16 a 22 da TIPI, 
adquiridos de terceiros, em embalagens confeccionadas sob a forma de cestas de natal 
e semelhantes (Decreto-Lei nº 400, de 1968, art. 9º);

XI – o conserto, a restauração e o recondicionamento de produtos usados, nos casos 
em que se destinem ao uso da própria empresa executora ou quando essas operações 
sejam executadas por encomenda de terceiros não estabelecidos com o comércio de 
tais produtos, bem como o preparo, pelo consertador, restaurador ou recondicionador, 
de partes ou peças empregadas exclusiva e especificamente naquelas operações (Lei 
nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso I);

XII – o reparo de produtos com defeito de fabricação, inclusive mediante substituição 
de partes e peças, quando a operação for executada gratuitamente, ainda que por 
concessionários ou representantes, em virtude de garantia dada pelo fabricante (Lei nº 
4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso I);

XIII – a restauração de sacos usados, executada por processo rudimentar, ainda que 
com emprego de máquinas de costura;
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XIV – a mistura de tintas entre si, ou com concentrados de pigmentos, sob 
encomenda do consumidor ou usuário, realizada em estabelecimento comercial 
varejista, efetuada por máquina automática ou manual, desde que fabricante e 
varejista não sejam empresas interdependentes, controladora, controlada ou 
coligadas (Lei nº 4.502, de 1964, art. 3º, parágrafo único, inciso IV, e Lei nº 9.493, 
de 10 de setembro de 1997, art. 18); e

XV – a operação de que resultem os produtos relacionados na Subposição 2401.20 
da TIPI, quando exercida por produtor rural pessoa física (Lei nº 11.051, de 29 de 
dezembro de 2004, art. 12, e Lei nº 11.452, de 27 de fevereiro de 2007, art. 10).

Parágrafo único.  O disposto no inciso VIII não exclui a incidência do imposto sobre 
os produtos, partes ou peças utilizados nas operações nele referidas.

Artesanato, Oficina e Trabalho Preponderante

Art. 7º Para os efeitos do art. 5º:

I – no caso do seu inciso III, produto de artesanato é o proveniente de trabalho 
manual realizado por pessoa natural, nas seguintes condições:

a) quando o trabalho não contar com o auxílio ou a participação de terceiros 
assalariados; e

b) quando o produto for vendido a consumidor, diretamente ou por intermédio de 
entidade de que o artesão faça parte ou seja assistido;

II – nos casos dos seus incisos IV e V:

a) oficina é o estabelecimento que empregar, no máximo, cinco operários e, 
quando utilizar força motriz não dispuser de potência superior a cinco quilowatts; 
e

b) trabalho preponderante é o que contribuir no preparo do produto, para 
formação de seu valor, a título de mão de obra, no mínimo com sessenta por cento.

Em resumo, não se considera industrialização:

 • Produtos alimentares, vendidos diretamente a consumidor final;
 • Artesanatos;
 • Produzido em oficina, por encomenda do usuário final e que seja preponderante o trabalho 

pessoal;
 • Mercadoria produzida fora do estabelecimento industrial em edificações;
 • Misturas de tintas em máquinas automáticas;
 • Mercadoria produzida por produtor rural pessoa física.
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67. CONTRIBUINTES (art. 24 RIPI)

Os sujeitos passivos diretos, aqueles que de acordo com o art. 121, parágrafo único, I do CTN 
tem relação pessoal e direta com o fato gerador do IPI estão discriminados no art. 24 do RIPI. 
Observe que existe hipótese nova de contribuinte do IPI, aqueles que consomem ou se utilizam 
do papel imune em outra finalidade.

Art. 24.  São obrigados ao pagamento do imposto como CONTRIBUINTE:

I – o IMPORTADOR, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço 
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, 
inciso I, alínea “b”);

II – o INDUSTRIAL, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto 
que industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos 
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, 
alínea “a”);

III – o ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL, quanto ao fato gerador 
relativo aos produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos 
geradores decorrentes de atos que praticar (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, 
alínea “a”); e

IV – os que CONSUMIREM OU UTILIZAREM EM OUTRA FINALIDADE, ou 
remeterem a pessoas que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, O PAPEL 
DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS, quando alcançado 
pela imunidade prevista no inciso I do art. 18 (Lei nº 9.532, de 1997, art. 40).

Parágrafo único.  Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento 
de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que 
decorra de ato que praticar (Lei nº 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).

68. RESPONSÁVEIS (art. 25 a 30 RIPI)
Já os sujeitos passivos indiretos, aqueles que de acordo com o art. 121, parágrafo único, II do 
CTN não tem relação pessoal e direta com o fato gerador do IPI e estão obrigados a pagar o 
tributo em virtude de lei, estão discriminados nos artigos 25 a 30 do RIPI.

Responsáveis

Art. 25.  São obrigados ao pagamento do imposto como 

RESPONSÁVEIS:
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I – o TRANSPORTADOR, em relação aos produtos tributados que transportar, 
desacompanhados da documentação comprobatória de sua procedência (Lei nº 4.502, 
de 1964, art. 35, inciso II, alínea “a”);

II – o POSSUIDOR OU DETENTOR, em relação aos produtos tributados que possuir ou 
mantiver para fins de venda ou industrialização, nas mesmas condições do inciso I (Lei 
nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso II, alínea “b”);

III – o estabelecimento adquirente de produtos usados cuja origem não possa ser 
comprovada pela falta de marcação, se exigível, de documento fiscal próprio ou do 
documento a que se refere o art. 372 (recibo do transmitente de produto usado);

IV – o proprietário, o possuidor, o transportador ou qualquer outro detentor de 
produtos nacionais, do Capítulo 22 e do Código 2402.20.00 da TIPI, saídos do 
estabelecimento industrial com imunidade ou suspensão do imposto, para exportação, 
encontrados no País em situação diversa, salvo se em trânsito, quando (Decreto-Lei nº 
1.593, de 1977, art. 18, Lei nº 9.532, de 1997, art. 41, Lei nº 10.833, de 2003, art. 40, e 
Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006, art. 13):

a) destinados a uso ou consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves de tráfego 
internacional, com pagamento em moeda conversível (Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, 
art. 8º, inciso I);

b) destinados a lojas francas, em operação de venda direta, nos termos e condições 
estabelecidos pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976 (Decreto-Lei 
nº 1.593, de 1977, art. 8º, inciso II);

c) adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação, 
e remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação 
ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da adquirente (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 39, inciso I e § 2º); ou

d) remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho 
aduaneiro de exportação (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, inciso II);

V – os estabelecimentos que possuírem produtos tributados ou isentos, sujeitos a 
serem rotulados ou marcados, ou, ainda, ao selo de controle, quando não estiverem 
rotulados, marcados ou selados (Lei nº 4.502, de 1964, art. 62, e Lei nº 9.532, de 1997, 
art. 37, inciso V);

VI – os que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada a 
imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto (Lei nº 4.502, de 1964, art. 9º, § 1º, e 
Lei nº 9.532, de 1997, art. 37, inciso II);

VII – a empresa comercial exportadora, em relação ao imposto que deixou de ser pago, 
na saída do estabelecimento industrial, referente aos produtos por ela adquiridos com 
o fim específico de exportação, nas hipóteses em que (Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 
3º):

a) tenha transcorrido cento e oitenta dias da data da emissão da nota fiscal de venda 
pelo estabelecimento industrial, não houver sido efetivada a exportação (Lei nº 9.532, 
de 1997, art. 39, § 3º, alínea “a”);
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b) os produtos forem revendidos no mercado interno (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
39, § 3º, alínea “b”); ou

c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
39, § 3º, alínea “c”);

VIII – a pessoa física ou jurídica que não seja empresa jornalística ou editora, 
em cuja posse for encontrado o papel, destinado à impressão de livros, jornais 
e periódicos, a que se refere o inciso I do art. 18 (Lei nº 9.532, de 1997, art. 40, 
parágrafo único);

IX – o estabelecimento comercial atacadista de produtos sujeitos ao regime de que 
trata a Lei nº 7.798, de 1989, que possuir ou mantiver produtos desacompanhados 
da documentação comprobatória de sua procedência, ou que deles der saída (Lei 
nº 7.798, de 1989, art. 4º, § 3º, e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 33);

X – o estabelecimento industrial, relativamente à parcela do imposto devida pelos 
estabelecimentos equiparados de que tratam os incisos XI e XII do art. 9º, quanto 
aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime de que trata 
o art. 222, (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, inciso II, e Lei nº 11.727, de 2008, art. 
32);

XI – o estabelecimento comercial referido no inciso XIII do art. 9º, pelo imposto 
devido pelos estabelecimentos equiparados na forma dos incisos XI e XII daquele 
artigo, quanto aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime 
de que trata o art. 222 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-G, inciso II, e Lei nº 11.727, 
de 2008, art. 32); e

XII – o estabelecimento importador, relativamente à parcela do imposto devida 
pelos estabelecimentos equiparados de que tratam os incisos XIV e XV do art. 9º, 
quanto aos produtos a estes fornecidos, na hipótese de aplicação do regime de 
que trata o art. 222 (Lei nº 10.833, de 2003, art. 58-F, inciso II, e Lei nº 11.727, de 
2008, art. 32).

§ 1º Nos casos dos incisos I e II não se exclui a responsabilidade por infração do 
contribuinte quando este for identificado (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, § 1º, e Lei 
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 31).

§ 2º Na hipótese dos incisos X, XI e XII, o imposto será devido pelo estabelecimento 
industrial ou encomendante ou importador no momento em que derem saída aos 
produtos sujeitos ao imposto conforme o regime de que trata o art. 222 (Lei nº 
10.833, de 2003, art. 58-F, § 3º, art. 58-G, parágrafo único, e Lei nº 11.827, de 20 
de novembro de 2008, art. 1º).

Responsável como Contribuinte Substituto

Art. 26.  É ainda RESPONSÁVEL, POR SUBSTITUIÇÃO, o industrial ou equiparado a 
industrial, mediante requerimento, em relação às operações anteriores, concomitantes 
ou posteriores às saídas que promover, nas hipóteses e condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, inciso II, alínea 
“c”, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 31).
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Responsabilidade Solidária

Art. 27. São SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS:

I – o contribuinte substituído, na hipótese do art. 26, pelo pagamento do imposto 
em relação ao qual estiver sendo substituído, no caso de inadimplência do 
contribuinte substituto (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, § 2º, e Lei nº 9.430, de 1996, 
art. 31);

II – o adquirente ou cessionário de mercadoria importada beneficiada com isenção 
ou redução do imposto pelo seu pagamento e dos acréscimos legais;

III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação 
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, 
pelo pagamento do imposto e acréscimos legais;

IV – o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência 
estrangeira de pessoa jurídica importadora, na operação a que se refere o § 3º do 
art. 9º, pelo pagamento do imposto e acréscimos legais;

V – o estabelecimento industrial de produtos classificados no Código 2402.20.00 
da TIPI, com a empresa comercial exportadora, na hipótese de operação de venda 
com o fim específico de exportação, pelo pagamento do imposto e dos respectivos 
acréscimos legais, devidos em decorrência da não efetivação da exportação;

VI – o encomendante de produtos sujeitos ao regime de que trata a Lei nº 
7.798, de 1989, com o estabelecimento industrial executor da encomenda, pelo 
cumprimento da obrigação principal e acréscimos legais;

VII – o beneficiário de regime aduaneiro suspensivo do imposto, destinado à 
industrialização para exportação, pelas obrigações tributárias decorrentes da 
admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, 
com vistas na execução de etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado; 
e.

VIII – o encomendante dos produtos sujeitos ao imposto conforme os regimes 
de tributação de que tratam os arts. 222 e 223 com o estabelecimento industrial 
executor da encomenda, pelo imposto devido nas formas estabelecidas nos 
mesmos artigos.

§ 1º Aplica-se à operação de que trata o inciso III o disposto no § 2º do art. 9º.

§ 2º O disposto no inciso V aplica-se também aos produtos destinados a uso ou 
consumo de bordo, em embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, 
inclusive por meio de ship's chandler.

Art. 28.  São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua 
administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os diretores, 
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos 
tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal (Decreto-Lei nº 
1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8º).
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Art. 29. São solidariamente responsáveis os curadores quanto ao imposto que deixar 
de ser pago, em razão da isenção de que trata o inciso IV do art. 55 (curadores das 
pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, 
diretamente ou por intermédio de seu representante legal).

Responsabilidade pela Infração

Art. 30. Na hipótese dos incisos III e IV do art. 27, o adquirente de mercadoria de 
procedência estrangeira responde conjunta ou isoladamente pela infração (Decreto-
Lei nº 37, de 1966, art. 95, incisos V e VI, Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 
78, e Lei nº 11.281, de 2006, art. 12).

69. ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E EQUIPARADOS (art. 8º a 14 RIPI)

Para efeitos de ser contribuinte do IPI, estabelecimento industrial é o que executa qualquer das 
operações referidas no art. 4º, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou 
isento (art. 8º. RIPI).

São considerados estabelecimentos equiparados à industrial (art. 9º. RIPI):

I – os estabelecimentos IMPORTADORES de produtos de procedência estrangeira, que 
derem saída a esses produtos;

II – os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, 
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro 
estabelecimento da mesma firma;

III – as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos 
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento 
da mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não 
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II;

IV – os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização tenha sido 
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a 
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, 
recipientes, moldes, matrizes ou modelos;

V – os estabelecimentos comerciais de produtos do Capítulo 22 da TIPI (bebidas,líquidos 
alcoólicos e vinagres), cuja industrialização tenha sido encomendada a estabelecimento 
industrial, sob marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de 
terceiro ou do próprio executor da encomenda;
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VI – os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nas 
Posições 71.01 a 71.16 da TIPI (Lei nº 4.502, de 1964, Observações ao Capítulo 71 da 
Tabela);

VII – os estabelecimentos atacadistas e cooperativas de produtores que derem saída a 
bebidas alcoólicas e demais produtos, de produção nacional, classificados nas Posições 
22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI e acondicionados em recipientes de capacidade 
superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, com destino aos seguintes 
estabelecimentos:

a) industriais que utilizarem os produtos mencionados como matéria-prima ou produto 
intermediário na fabricação de bebidas;

b) atacadistas e cooperativas de produtores; ou

c) engarrafadores dos mesmos produtos;

VIII – os estabelecimentos comerciais atacadistas que adquirirem de estabelecimentos 
importadores produtos de procedência estrangeira, classificados nas Posições 33.03 a 
33.07 da TIPI;

IX – os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de 
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por 
intermédio de pessoa jurídica importadora;

X – os estabelecimentos atacadistas dos produtos da Posição 87.03 da TIPI;

XI – os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nos 
Códigos e Posições 2106.90.10 Ex. 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex. 01 e Ex. 02 do Código 
2202.90.00, e 22.03, da TIPI, de fabricação nacional, sujeitos ao imposto conforme 
regime geral de tributação de que trata o art. 222;

XII – os estabelecimentos comerciais varejistas que adquirirem os produtos de que 
trata o inciso XI, diretamente de estabelecimento industrial, ou de encomendante 
equiparado na forma do inciso

XIII – os estabelecimentos comerciais de produtos de que trata o inciso XI, cuja 
industrialização tenha sido por eles encomendada a estabelecimento industrial, sob 
marca ou nome de fantasia de propriedade do encomendante, de terceiro ou do 
próprio executor da encomenda;

XIV – os estabelecimentos comerciais atacadistas dos produtos classificados nos 
Códigos e Posições 2106.90.10 Ex. 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex. 01 e Ex. 2 do Código 
2202.90.00, e 22.03, da TIPI, de procedência estrangeira, sujeitos ao imposto conforme 
regime geral de tributação de que trata o art. 222; e

XV – os estabelecimentos comerciais varejistas que adquirirem os produtos de que 
trata o inciso XIV, diretamente de estabelecimento importador.

§ 1º Nas hipóteses do inciso IX, a Secretaria da Receita Federal do Brasil:

I – deverá estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica 
importadora:
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a) por conta e ordem de terceiro; ou

b) que adquira mercadorias no exterior para revenda a encomendante predeterminado; 
e

II – poderá exigir prestação de garantia como condição para a entrega de mercadorias, 
quando o valor das importações for incompatível com o capital social ou o patrimônio 
líquido do importador ou encomendante predeterminado ou, no caso de importação 
por conta e ordem, do adquirente.

§ 2º Presume-se por conta e ordem de terceiro, ressalvado o disposto no § 3º, a 
operação de comércio exterior realizada nas condições previstas no inciso IX:

I – mediante utilização de recursos daquele; ou

II – em desacordo com os requisitos e condições estabelecidos nos termos da alínea 
“b”do inciso I do § 1º.

§ 3º Considera-se promovida por encomenda, nos termos do inciso IX, não 
configurando importação por conta e ordem, a importação realizada com recursos 
próprios da pessoa jurídica importadora que adquira mercadorias no exterior para 
revenda a encomendante predeterminado, participando ou não o encomendante 
das operações comerciais relativas à aquisição dos produtos no exterior, ressalvado o 
disposto na alínea “b” do inciso I do § 1º

§ 4º No caso do inciso X, a equiparação aplica-se, inclusive, ao estabelecimento 
fabricante dos produtos da Posição 87.03 da TIPI, em relação aos produtos da mesma 
Posição, produzidos por outro fabricante, ainda que domiciliado no exterior, que 
revender (Lei nº 9.779, de 1999, art. 12, parágrafo único).

§ 5º O disposto nos incisos XI a XV, relativamente aos produtos classificados nas 
posições 22.01 e 22.02 da TIPI, alcança exclusivamente aqueles mencionados no 
parágrafo único do art. 222.

§ 6º Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a 
outros estabelecimentos, para industrialização ou revenda, serão considerados 
estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a 
estabelecimento industrial em relação a essas operações.

§ 7º Aos estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas de cigarros do Código 
2402.20.00 da TIPI, de fabricação nacional ou importados, excetuados os classificados 
no Ex 01, não se aplicam as equiparações a estabelecimento industrial previstas na 
legislação do imposto.

§ 8º A disciplina de que trata o § 7º não se aplica aos estabelecimentos comerciais 
atacadistas e varejistas que receberem cigarros saídos do estabelecimento industrial 
até 30 de abril de 2009 com suspensão do imposto (Lei nº 11.933, de 2009, art. 9º, 
parágrafo único).
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Art. 10.  São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos atacadistas 
que adquirirem os produtos relacionados no Anexo III da Lei nº 7.798, de 10 de julho 
de 1989, de estabelecimentos industriais ou dos estabelecimentos equiparados a 
industriais de que tratam os incisos I a V do art. 9º (Lei nº 7.798, de 1989, arts. 7º e 8º).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se nas hipóteses em que o adquirente e o 
remetente dos produtos sejam empresas controladoras ou controladas – Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, art. 243, coligadas – Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002, art. 1.099, e Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, art. 46, 
parágrafo único, interligadas – Decreto-Lei nº 1.950, de 14 de julho de 1982, art. 
10, § 2º – ou interdependentes.

§ 2º Da relação de que trata o caput poderão, mediante decreto, ser excluídos 
produtos ou grupo de produtos cuja permanência se torne irrelevante para 
arrecadação do imposto, ou incluídos outros cuja alíquota seja igual ou superior a 
quinze por cento.

EQUIPARADOS A INDUSTRIAL POR OPÇÃO

Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento 
industrial, por opção:

I – os estabelecimentos comerciais 
que derem saída a bens de produção, 
para estabelecimentos industriais ou 
revendedores, observado o disposto na 
alínea “a” do inciso I do art. 14 (são os 
estabelecimentos comerciais atacadistas 
que vendem para revendedores); e

II – as cooperativas, constituídas nos termos 
da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 
1971, que se dedicarem à venda em comum 
de bens de produção, recebidos de seus 
associados para comercialização.

OPÇÃO E DESISTÊNCIA

Art. 12. O exercício da opção de que trata o 
art. 11 será formalizado mediante alteração 
dos dados cadastrais do estabelecimento, 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 
CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do 
imposto.

Parágrafo único. A desistência da 
condição de contribuinte do imposto será 
formalizada, também, mediante alteração 

dos dados cadastrais, conforme definido no 
caput.

Art. 13. Aos estabelecimentos optantes 
cumprirá, ainda, observar as seguintes normas:

I – ao formalizar a sua opção, o interessado 
deverá relacionar, no livro Registro de 
Utilização de Documentos Fiscais e Termos 
de Ocorrências – Modelo 6, os produtos 
que possuía no dia imediatamente 
anterior àquele em que iniciar o regime 
de tributação ou a ele anexar relação dos 
referidos produtos;

II – o optante poderá creditar-se, no livro 
Registro de Apuração do IPI, pelo imposto 
constante da relação mencionada no inciso 
I, desde que, nesta, os produtos sejam 
discriminados pela classificação fiscal, 
seguidos dos respectivos valores;

III – formalizada a opção, o optante agirá 
como contribuinte do imposto, obrigando-
se ao cumprimento das normas legais e 
regulamentares correspondentes, até a 
formalização da desistência; e

IV – a partir da data de desistência, perderá 
o seu autor a condição de contribuinte, 
mas não ficará desonerado das obrigações 
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tributárias decorrentes dos atos que haja 
praticado naquela qualidade.

ESTABELECIMENTOS ATACADISTAS E 
VAREJISTAS

Art. 14.  Para os efeitos deste Regulamento, 
consideram-se:

I – ESTABELECIMENTO COMERCIAL ATACA-
DISTA, o que efetuar vendas:

a) de bens de produção, exceto a 
particulares em quantidade que não exceda 
a normalmente destinada ao seu próprio 
uso;

b) de bens de consumo, em quantidade 
superior àquela normalmente destinada a 
uso próprio do adquirente; e

c) a revendedores; e

II – ESTABELECIMENTO COMERCIAL VARE-
JISTA, o que efetuar vendas diretas a consu-
midor, ainda que realize vendas por atacado 
esporadicamente, considerando-se espo-
rádicas as vendas por atacado quando, no 
mesmo semestre civil, o seu valor não ex-
ceder a vinte por cento do total das vendas 
realizadas.

70. DOMICÍLIO (art. 32 RIPI) 

Domicílio tributário é o local onde o 
contribuinte deve responder por suas 
obrigações tributárias. Em regra, esse 
local será o domicílio de eleição, ou seja, o 
próprio contribuinte escolhe onde deseja 
pagar seus tributos. O CTN estabelece 
algumas regras a serem utilizadas caso o 
contribuinte não faça a eleição do domicílio 
tributário, nos termos do art. 127. O RIPI 
afirma sobre o domicílio tributário do 
contribuinte deste imposto, em seu art. 32:

Art. 32. Para os efeitos de cumprimento da 
obrigação tributária e de determinação da 
competência das autoridades administrativas, 
considera-se domicílio tributário do sujeito 
passivo:

I – se PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PRIVADO, OU FIRMA INDIVIDUAL, o lugar 
do estabelecimento responsável pelo 
cumprimento da obrigação tributária;

II – se PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLI-
CO, o lugar da situação da repartição res-
ponsável pelo cumprimento da obrigação 
tributária;

III – se COMERCIANTE AMBULANTE, a sede 
de seus negócios ou, na impossibilidade de 
determinação dela, o local de sua residência 

habitual, ou qualquer dos lugares em que 
exerça a sua atividade, quando não tenha 
residência certa ou conhecida; ou

IV – se pessoa natural não compreendida no 
inciso III, o local de sua residência habitual 
ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o 
centro habitual de sua atividade.

§ 1º Quando não couber a aplicação das 
regras fixadas em qualquer dos incisos 
do caput, considerar-se-á como domicílio 
tributário do contribuinte ou responsável, o 
lugar da situação dos bens ou da ocorrência 
dos atos ou fatos que deram origem à 
obrigação.

§ 2º A autoridade administrativa pode 
recusar o domicílio eleito, quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo, aplicando-se então a 
regra do § 1º.
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71. BASE DE CÁLCULO (art. 189 a 224 RIPI) 

Art. 189. O IPI será calculado mediante aplicação 
das alíquotas, constantes da TIPI, sobre o valor 
tributável dos produtos.

Parágrafo único. O disposto no caput 
não exclui outra modalidade de cálculo 
do imposto estabelecida em legislação 
específica.

DA BASE DE CÁLCULO – VALOR TRIBUTÁVEL

Art. 190. Salvo disposição em contrário deste 
Regulamento, constitui valor tributável:

I – dos produtos de procedência estrangeira:

a) o valor que servir ou que serviria de base 
para o cálculo dos tributos aduaneiros, 
por ocasião do despacho de importação, 
acrescido do montante desses tributos e 
dos encargos cambiais efetivamente pagos 
pelo importador ou dele exigíveis; e

b) o valor total da operação de que decorrer 
a saída do estabelecimento equiparado a 
industrial; ou

II – dos produtos nacionais, o valor total 
da operação de que decorrer a saída do 
estabelecimento industrial ou equiparado a 
industrial.

§ 1º O valor da operação referido na alínea 
“b” do inciso I e no inciso II compreende 
o preço do produto, acrescido do valor do 
frete e das demais despesas acessórias, 
cobradas ou debitadas pelo contribuinte ao 
comprador ou destinatário.

§ 2º Será também considerado como 
cobrado ou debitado pelo contribuinte, ao 
comprador ou destinatário, para efeitos do 
disposto no § 1º, o valor do frete, quando 
o transporte for realizado ou cobrado por 
firma controladora ou controlada.

§ 3º Não podem ser deduzidos do valor 
da operação os descontos, diferenças ou 
abatimentos, concedidos a qualquer título, 
ainda que incondicionalmente.

§ 4º Nas saídas de produtos a título 
de consignação mercantil, o valor da 
operação referido na alínea “b” do inciso 
I e no inciso II do caput, será o preço de 
venda do consignatário, estabelecido pelo 
consignante.

§ 5º Poderão ser excluídos da base de 
cálculo do imposto os valores recebidos 
pelo fabricante ou importador nas vendas 
diretas ao consumidor final dos veículos 
classificados nas Posições 87.03 e 87.04 da 
TIPI, por conta e ordem dos concessionários 
de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de 
novembro de 1979, a estes devidos pela 
intermediação ou entrega dos veículos, 
nos termos estabelecidos nos respectivos 
contratos de concessão.

§ 6º Os valores referidos no § 5º não 
poderão exceder a nove por cento do valor 
total da operação.

Art. 191. Nos casos de produtos industrializados 
por encomenda, será acrescido, pelo 
industrializador, ao valor da operação definido 
no art. 190, salvo se se tratar de insumos usados, 
o valor das matérias-primas, dos produtos 
intermediários e dos materiais de embalagem, 
fornecidos pelo encomendante, desde que este 
não destine os produtos industrializados:

I – a comércio;

II – a emprego, como matéria-prima ou pro-
duto intermediário, em nova industrializa-
ção; ou

III – a emprego no acondicionamento de 
produtos tributados.

Art. 192. Considera-se valor tributável o preço 
corrente do produto ou seu similar, no mercado 
atacadista da praça do remetente, na forma 
do disposto nos arts. 195 e 196, na saída do 
produto do estabelecimento industrial ou 
equiparado a industrial, quando a saída se der 
a título de locação ou arrendamento mercantil 
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ou decorrer de operação a título gratuito, assim 
considerada também aquela que, em virtude de 
não transferir a propriedade do produto, não 
importe em fixar-lhe o preço.

Art. 193. Na saída de produtos do estabeleci-
mento do importador, em arrendamento mer-
cantil, nos termos da Lei nº 6.099, de 12 de se-
tembro de 1974, o valor tributável será:

I – o preço corrente do mercado atacadista 
da praça em que o estabelecimento 
arrendador estiver domiciliado; ou

II – o valor que serviu de base de cálculo 
do imposto no desembaraço aduaneiro, 
se for demonstrado comprovadamente 
que o preço dos produtos importados é 
igual ou superior ao que seria pago pelo 
arrendatário se os importasse diretamente.

Art. 194. O imposto incidente sobre produtos 
usados, adquiridos de particulares ou não, 
que sofrerem o processo de industrialização, 
de que trata o inciso V do art. 4º (renovação 
ou recondicionamento), será calculado sobre 
a diferença de preço entre a aquisição e a 
revenda.

VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO

Art. 195. O valor tributável não poderá ser 
inferior:

I – ao preço corrente no mercado atacadista 
da praça do remetente quando o produto 
for destinado a outro estabelecimento do 
próprio remetente ou a estabelecimento 
de firma com a qual mantenha relação de 
interdependência;

II – a noventa por cento do preço de venda 
aos consumidores, não inferior ao previsto 
no inciso I, quando o produto for remetido 
a outro estabelecimento da mesma 
empresa, desde que o destinatário opere 
exclusivamente na venda a varejo;

III – ao custo de fabricação do produto, 
acrescido dos custos financeiros e dos de 
venda, administração e publicidade, bem 
como do seu lucro normal e das demais 

parcelas que devam ser adicionadas ao 
preço da operação, no caso de produtos 
saídos do estabelecimento industrial, ou 
equiparado a industrial, com destino a 
comerciante autônomo, ambulante ou não, 
para venda direta a consumidor; e

IV – a setenta por cento do preço da 
venda a consumidor no estabelecimento 
moageiro, nas remessas de café torrado a 
estabelecimento comercial varejista que 
possua atividade acessória de moagem.

§ 1º No caso do inciso II, sempre que o 
estabelecimento comercial varejista vender 
o produto por preço superior ao que haja 
servido à determinação do valor tributável, 
será este reajustado com base no preço 
real de venda, o qual, acompanhado da 
respectiva demonstração, será comunicado 
ao remetente, até o último dia do período 
de apuração subsequente ao da ocorrência 
do fato, para efeito de lançamento e 
recolhimento do imposto sobre a diferença 
verificada.

§ 2º No caso do inciso III, o preço de 
revenda do produto pelo comerciante 
autônomo, ambulante ou não, indicado pelo 
estabelecimento industrial, ou equiparado 
a industrial, não poderá ser superior ao 
preço de aquisição acrescido dos tributos 
incidentes por ocasião da aquisição e da 
revenda do produto, e da margem de lucro 
normal nas operações de revenda.

Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto 
nos incisos I e II do art. 195, será considerada a 
média ponderada dos preços de cada produto, 
em vigor no mês precedente ao da saída do 
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a 
correspondente ao mês imediatamente anterior 
àquele.

Parágrafo único. Inexistindo o preço 
corrente no mercado atacadista, para 
aplicação do disposto neste artigo, tomar-
se-á por base de cálculo:

I – no caso de produto importado, o 
valor que serviu de base ao Imposto de 
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Importação, acrescido desse tributo e 
demais elementos componentes do custo 
do produto, inclusive a margem de lucro 
normal; e

II – no caso de produto nacional, o custo 
de fabricação, acrescido dos custos 
financeiros e dos de venda, administração e 
publicidade, bem como do seu lucro normal 
e das demais parcelas que devam ser 
adicionadas ao preço da operação, ainda 
que os produtos hajam sido recebidos de 
outro estabelecimento da mesma firma que 
os tenha industrializado.

ARBITRAMENTO DO VALOR TRIBUTÁVEL

Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, 
decorrente de perícia, o Fisco poderá arbitrar o 
valor tributável ou qualquer dos seus elementos, 
quando forem omissos ou não merecerem fé 
os documentos expedidos pelas partes ou, 
tratando-se de operação a título gratuito, 
quando inexistir ou for de difícil apuração o 
valor previsto no art. 192.

§ 1º Salvo se for apurado o valor real da 
operação, nos casos em que este deva ser 
considerado, o arbitramento tomará por 
base, sempre que possível, o preço médio 
do produto no mercado do domicílio do 
contribuinte, ou, na sua falta, nos principais 
mercados nacionais, no trimestre civil mais 
próximo ao da ocorrência do fato gerador.

§ 2º Na impossibilidade de apuração dos 
preços, o arbitramento será feito segundo o 
disposto no art. 196.

Art. 198. Na impossibilidade de identificação 
da mercadoria importada, em razão de seu 
extravio ou consumo, e de descrição genérica 
nos documentos comerciais e de transporte 
disponíveis, para fins do disposto na alínea 
“a” do inciso I do art. 190, a base de cálculo 
do Imposto de Importação será arbitrada em 
valor equivalente à média dos valores por 
quilograma de todas as mercadorias importadas 
a título definitivo, pela mesma via de transporte 
internacional, constantes de declarações 
registradas no semestre anterior, incluídas 

as despesas de frete e seguro internacionais, 
acrescida de duas vezes o correspondente 
desvio padrão estatístico.

Parágrafo único. Na falta de informação 
sobre o peso da mercadoria, adotar-se-á o 
peso líquido admitido na unidade de carga 
utilizada no seu transporte.

Art. 199. Será aplicada, para fins de cálculo 
do IPI na hipótese do art. 198, a alíquota de 
cinquenta por cento.

Seção III
DOS PRODUTOS DOS CAPÍTULOS 17, 

18, 21, 22 E 24 DA TIPI

Art. 200. Os produtos dos Capítulos 17, 18, 
21, 22 e 24 da TIPI relacionados nesta Seção 
sujeitam-se, por unidade ou por determinada 
quantidade de produto, ao imposto, fixado em 
reais, conforme tabelas de Classes de valores ou 
valores constantes das Notas Complementares 
NC (17-1), NC (18-1), NC (21-2), NC (22-3), NC 
(24-1) e NC (24-2) da TIPI e da Tabela do art. 
209.

§ 1º O Poder Executivo poderá excluir ou 
incluir outros produtos no regime tributário 
de que trata este artigo.

§ 2º O enquadramento do produto ou de 
grupo de produtos poderá se dar sob Classe 
única.

Art. 201. Os valores do imposto poderão ser 
alterados, pelo Ministro de Estado da Fazenda, 
tendo em vista o comportamento do mercado 
na comercialização dos produtos.

Art. 202. A alteração de que trata o art. 201 
poderá ser feita até o limite que corresponder 
ao que resultaria da aplicação da alíquota a que 
o produto estiver sujeito na TIPI sobre o valor 
tributável.

§ 1º Para efeito deste artigo, o valor 
tributável é o preço normal de uma 
operação de venda, sem descontos ou 
abatimentos, para terceiros que não sejam 
interdependentes ou distribuidores, nem 
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empresa interligada – Decreto-Lei nº 1.950, 
de 1982, art. 10, § 2º – , coligada – Lei nº 
10.406, de 2002, art. 1.099, e Lei nº 11.941, 
de 2009, art. 46, parágrafo único, controlada 
ou controladora – Lei nº 6.404, de 1974, art. 
243.

§ 2º No caso de produtos de procedência 
estrangeira, o valor tributável é o previsto 
na alínea “a” do inciso I do art. 190.

Art. 203. O enquadramento dos produtos em 
Classes de valores de imposto, ou a fixação dos 
valores do imposto por unidade de medida a 
que estão sujeitos os produtos referidos no art. 
200, será feito até o limite estabelecido no art. 
202.

§ 1º As Classes serão estabelecidas tendo 
em vista a espécie do produto e, conforme 
o caso, a capacidade e a natureza do 
recipiente.

§ 2º Para efeitos de classificação dos 
produtos nos termos de que trata este 
artigo, não haverá distinção entre os da 
mesma espécie, com mesma capacidade e 
natureza do recipiente.

Art. 204. Os produtos sujeitos ao regime 
previsto no art. 200 pagarão o imposto uma 
única vez, ressalvado o disposto no § 1º deste 
artigo (Lei nº 7.798, de 1989, art. 4º, e Medida 
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 33):

I – os nacionais, na saída do estabelecimento 
industrial, ou do estabelecimento 
equiparado a industrial (Lei nº 7.798, de 
1989, art. 4º, inciso I); e

II – os estrangeiros, por ocasião do 
desembaraço aduaneiro (Lei nº 7.798, de 
1989, art. 4º, inciso II).

§ 1º Quando a industrialização se der por 
encomenda, o imposto será devido na saída 
do produto:

I – do estabelecimento que o industrializar; 
e

II – do estabelecimento encomendante, se 
industrial ou equiparado a industrial, ainda 
que para estabelecimento filial.

§ 2º O estabelecimento encomendante 
de que trata o inciso II do § 1º poderá se 
creditar do imposto cobrado na saída do 
estabelecimento executor.

Art. 205.  O regime previsto no art. 200 não 
prejudica o direito ao crédito do imposto, 
observadas as normas deste Regulamento.

Art. 206. Os produtos não incluídos no regime 
previsto no art. 200, ou que dele vierem a ser 
excluídos, sujeitar-se-ão, para o cálculo do 
imposto, ao disposto na Seção II – Da Base de 
Cálculo, deste Capítulo, e às alíquotas previstas 
na TIPI.

Parágrafo único. O regime tributário de que 
trata o art. 200 não se aplica aos produtos 
do Capítulo 22 da TIPI acondicionados em 
recipientes não autorizados para a venda a 
consumo no varejo.

Produtos dos Capítulos 17 e 18 da TIPI

Art. 207.  Os chocolates classificados nos 
Códigos 1704.90.10 e 1806.90.00 (exceto o 
Ex 01) e nas Subposições 1806.31 e 1806.32, 
da TIPI, estão sujeitos ao imposto conforme 
estabelecido na NC (17-1) e na NC (18-1) da TIPI.

Produtos do Capítulo 21 da TIPI

Art. 208.  Os sorvetes classificados na 
Subposição 2105.00, da TIPI, que se enquadrem 
como sorvetes de massa ou cremosos ou como 
sorvetes especiais estão sujeitos ao imposto 
conforme estabelecido na NC (21-2) da TIPI.

Produtos do Capítulo 22 da TIPI

Art. 209.  Os produtos das Posições 22.04, 
22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI estão sujeitos ao 
imposto, por Classes, conforme estabelecido 
na NC (22-3) da TIPI e de acordo com a tabela a 
seguir (Lei nº 7.798, de 1989, arts. 1º e 3º):
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72. VALOR TRIBUTÁVEL (art. 190 a 224 RIPI) 

Vide item anterior

73. CRÉDITOS (art. 225 a 258 RIPI) 

NÃO CUMULATIVIDADE DO IMPOSTO

Art. 225. A não cumulatividade é efetivada 
pelo sistema de crédito do imposto relativo 
a produtos entrados no estabelecimento do 
contribuinte, para ser abatido do que for 
devido pelos produtos dele saídos, num mesmo 
período, conforme estabelecido neste Capítulo 
(Lei nº 5.172, de 1966, art. 49).

§ 1º O direito ao crédito é também atribuído 
para anular o débito do imposto referente 
a produtos saídos do estabelecimento e a 
este devolvidos ou retornados.

§ 2º Regem-se, também, pelo sistema de 
crédito os valores escriturados a título de 
incentivo, bem como os resultantes das 
situações indicadas no art. 240.

Das Espécies dos Créditos

Dos Créditos Básicos

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os 
que lhes são equiparados poderão creditar-se 
(Lei nº 4.502, de 1964, art. 25):

I – do imposto relativo a matéria-prima, 
produto intermediário e material de 
embalagem, adquiridos para emprego na 
industrialização de produtos tributados, 
incluindo-se, entre as matérias-primas 
e os produtos intermediários, aqueles 
que, embora não se integrando ao novo 
produto, forem consumidos no processo de 
industrialização, salvo se compreendidos 
entre os bens do ativo permanente; 

II – do imposto relativo a matéria-prima, 
produto intermediário e material de 
embalagem, quando remetidos a terceiros 
para industrialização sob encomenda, sem 
transitar pelo estabelecimento adquirente; 
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III – do imposto relativo a matéria-
prima, produto intermediário e material 
de embalagem, recebidos de terceiros 
para industrialização de produtos por 
encomenda, quando estiver destacado ou 
indicado na nota fiscal; 

IV – do imposto destacado em nota fiscal 
relativa a produtos industrializados por 
encomenda, recebidos do estabelecimento 
que os industrializou, em operação que dê 
direito ao crédito; 

V – do imposto pago no desembaraço 
aduaneiro; 

VI – do imposto mencionado na nota fiscal 
que acompanhar produtos de procedência 
estrangeira, diretamente da repartição que 
os liberou, para estabelecimento, mesmo 
exclusivamente varejista, do próprio 
importador; 

VII – do imposto relativo a bens de produção 
recebidos por comerciantes equiparados a 
industrial; 

VIII – do imposto relativo aos produtos 
recebidos pelos estabelecimentos 
equiparados a industrial que, na saída 
destes, estejam sujeitos ao imposto, nos 
demais casos não compreendidos nos 
incisos V a VII; 

IX – do imposto pago sobre produtos adqui-
ridos com imunidade, isenção ou suspensão 
quando descumprida a condição, em opera-
ção que dê direito ao crédito; e 

X – do imposto destacado nas notas fiscais 
relativas a entregas ou transferências 
simbólicas do produto, permitidas neste 
Regulamento.

Parágrafo único. Nas remessas de 
produtos para armazém-geral ou depósito 
fechado, o direito ao crédito do imposto, 
quando admitido, é do estabelecimento 
depositante.

Art. 227. Os estabelecimentos industriais, e 
os que lhes são equiparados, poderão, ainda, 

creditar-se do imposto relativo a matéria-
prima, produto intermediário e material 
de embalagem, adquiridos de comerciante 
atacadista não contribuinte, calculado pelo 
adquirente, mediante aplicação da alíquota a 
que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta 
por cento do seu valor, constante da respectiva 
nota fiscal (Decreto-Lei nº 400, de 1968, art. 6º).

Art. 228. As aquisições de produtos de 
estabelecimentos optantes pelo Simples 
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão 
aos adquirentes direito a fruição de crédito 
do imposto relativo a matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem (Lei 
Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).

DOS CRÉDITOS POR DEVOLUÇÃO OU RETORNO 
DE PRODUTOS

Art. 229. É permitido ao estabelecimento 
industrial, ou equiparado a industrial, creditar-
se do imposto relativo a produtos tributados 
recebidos em devolução ou retorno, total ou 
parcial (Lei nº 4.502, de 1964, art. 30).

Art. 230. No caso de locação ou arrendamento, 
a reentrada do produto no estabelecimento 
remetente não dará direito ao crédito do 
imposto, salvo se o produto tiver sido submetido 
a nova industrialização e ocorrer nova saída 
tributada.

PROCEDIMENTOS

Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará 
condicionado ao cumprimento das seguintes 
exigências:

I – pelo estabelecimento que fizer a 
devolução, emissão de nota fiscal para 
acompanhar o produto, declarando 
o número, data da emissão e o valor 
da operação constante do documento 
originário, bem como indicando o imposto 
relativo às quantidades devolvidas e a causa 
da devolução; e

II – pelo estabelecimento que receber o 
produto em devolução:
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a) menção do fato nas vias das notas fiscais 
originárias conservadas em seus arquivos;

b) escrituração das notas fiscais recebidas, 
nos livros Registro de Entradas e Registro 
de Controle da Produção e do Estoque ou 
em sistema equivalente, nos termos do art. 
466; e

c) comprovação, pelos registros contábeis 
e demais elementos de sua escrita, do 
ressarcimento do valor dos produtos 
devolvidos, mediante crédito ou restituição 
dele, ou substituição do produto, salvo se a 
operação tiver sido feita a título gratuito.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não 
se aplica à volta do produto, pertencente a 
terceiros, ao estabelecimento industrial, 
ou equiparado a industrial, exclusivamente 
para operações de conserto, restauração, 
recondicionamento ou reparo, previstas nos 
incisos XI e XII do art. 5º.

Art. 232.  Quando a devolução for feita por 
pessoa física ou jurídica não obrigada à 
emissão de nota fiscal, acompanhará o produto 
carta ou memorando do comprador, em que 
serão declarados os motivos da devolução, 
competindo ao vendedor, na entrada, a emissão 
de nota fiscal com a indicação do número, data 
da emissão da nota fiscal originária e do valor 
do imposto relativo às quantidades devolvidas.

Parágrafo único. Quando ocorrer a hipótese 
prevista no caput, assumindo o vendedor 
o encargo de retirar ou transportar o 
produto devolvido, servirá a nota fiscal 
para acompanhá-lo no trânsito para o seu 
estabelecimento.

Art. 233.  Se a devolução do produto for feita a 
outro estabelecimento do mesmo contribuinte, 
que o tenha industrializado ou importado, e 
que não opere exclusivamente a varejo, o que o 
receber poderá creditar-se pelo imposto, desde 
que registre a nota fiscal nos livros Registro de 
Entradas e Registro de Controle da Produção 
e do Estoque ou em sistema equivalente, nos 
termos do art. 466.

Art. 234. Na hipótese de retorno de produtos, 
deverá o remetente, para creditar-se do 
imposto, escriturá-lo nos livros Registro de 
Entradas e Registro de Controle da Produção 
e do Estoque ou em sistema equivalente, nos 
termos do art. 466, com base na nota fiscal, 
emitida na entrada dos produtos, a qual fará 
referência aos dados da nota fiscal originária.

Art. 235.  Produtos que, por qualquer motivo, 
não forem entregues ao destinatário originário 
constante da nota fiscal emitida na saída da 
mercadoria do estabelecimento podem ser 
enviados a destinatário diferente do que tenha 
sido indicado na nota fiscal originária, sem que 
retornem ao estabelecimento remetente, desde 
que este:

I – emita nota fiscal de entrada simbólica 
do produto, para creditar-se do imposto, 
com indicação do número e da data de 
emissão da nota fiscal originária e do valor 
do imposto nela destacado, efetuando a sua 
escrituração nos livros Registro de Entradas 
e Registro de Controle da Produção e do 
Estoque ou em sistema equivalente, nos 
termos do art. 466; e

II – emita nota fiscal com destaque do 
imposto em nome do novo destinatário, 
com citação do local de onde os produtos 
devam sair.

Subseção III
DOS CRÉDITOS COMO INCENTIVO

INCENTIVOS À SUDENE E À SUDAM

Art. 236. Será convertido em crédito do 
imposto o incentivo atribuído ao programa 
de alimentação do trabalhador nas áreas da 
SUDENE e da SUDAM, nos termos dos arts. 
2º e 3º da Lei nº 6.542, de 28 de junho de 
1978, atendidas as instruções expedidas pelo 
Secretário da Receita Federal do Brasil.

AQUISIÇÃO DA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Art. 237.  Os estabelecimentos industriais 
poderão creditar-se do valor do imposto 
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calculado, como se devido fosse, sobre os 
produtos adquiridos com a isenção do inciso 
III do art. 95, desde que para emprego como 
matéria-prima, produto intermediário e 
material de embalagem, na industrialização de 
produtos sujeitos ao imposto (Decreto-Lei nº 
1.435, de 1975, art. 6º, § 1º).

OUTROS INCENTIVOS

Art. 238. É admitido o crédito do imposto 
relativo às matérias-primas, aos produtos 
intermediários e aos materiais de embalagem 
adquiridos para emprego na industrialização 
de produtos destinados à exportação para o 
exterior, saídos com imunidade (Decreto-Lei nº 
491, de 1969, art. 5º, e Lei nº 8.402, de 1992, 
art. 1º, inciso II).

Art. 239. É admitido o crédito do imposto 
relativo às matérias-primas, aos produtos 
intermediários e aos materiais de embalagem 
adquiridos para emprego na industrialização 
de produtos saídos com suspensão do imposto 
e que posteriormente sejam destinados à 
exportação nos casos dos incisos IV, V, XIV e XV 
do art. 43 (Decreto-Lei nº 491, de 1969, art. 5º, 
e Lei nº 8.402, de 1992, arts. 1º, inciso II, e 3º, e 
Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 1º).

DOS CRÉDITOS DE OUTRA NATUREZA

Art. 240. É ainda admitido ao contribuinte 
creditar-se:

I – do valor do imposto, já escriturado, no 
caso de cancelamento da respectiva nota 
fiscal, antes da saída da mercadoria; e

II – do valor da diferença do imposto 
em virtude de redução de alíquota, nos 
casos em que tenha havido lançamento 
antecipado previsto no art. 187.

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas 
neste artigo, o contribuinte deverá, ao 
registrar o crédito, anotar o motivo dele na 
coluna “Observações” do livro Registro de 
Apuração do IPI.

DO CRÉDITO PRESUMIDO

RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES

Art. 241. A empresa produtora e exportadora 
de mercadorias nacionais fará jus a crédito 
presumido do imposto, como ressarcimento 
das contribuições de que tratam as Leis 
Complementares no 7, de 1970, no 8, de 1970, e 
no 70, de 1991, incidentes sobre as respectivas 
aquisições, no mercado interno, de matéria-
prima, produto intermediário e material 
de embalagem, para utilização no processo 
produtivo (Lei nº 9.363, de 13 de dezembro de 
1996, art. 1º).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, 
inclusive, nos casos de venda a empresa 
comercial exportadora com o fim específico 
de exportação para o exterior (Lei nº 9.363, 
de 1996, art. 1º, parágrafo único).

§ 2º O crédito presumido de que trata o 
caput será determinado de conformidade 
com o art. 242 (Lei nº 9.363, de 1996, art. 
2º).

§ 3º Alternativamente ao disposto no § 2º, 
a pessoa jurídica produtora e exportadora 
de mercadorias nacionais para o exterior 
poderá determinar o valor do crédito 
presumido do imposto, de conformidade 
com o disposto no art. 243 (Lei nº 10.276, 
de 10 de setembro de 2001, art. 1º).

§ 4º Aplicam-se ao crédito presumido 
determinado na forma do § 3º todas as 
demais normas estabelecidas na Lei nº 
9.363, de 1996, que institui o crédito 
presumido a que se refere o caput (Lei nº 
10.276, de 2001, art. 1º, § 5º).

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica 
às pessoas jurídicas produtoras sujeitas à 
incidência não cumulativa das contribuições 
de que trata o caput (Lei nº 10.833, de 2003, 
art. 14).

APURAÇÃO

Art. 242. O crédito fiscal a que se refere o § 
2º do art. 241 será o resultado da aplicação 
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do percentual de cinco inteiros e trinta e sete 
centésimos por cento sobre a base de cálculo 
definida no § 1º (Lei nº 9.363, de 1996, art. 2º, 
§ 1º).

§ 1º A base de cálculo do crédito presumido 
será determinada mediante a aplicação, 
sobre o valor total das aquisições de 
matéria-prima, produto intermediário 
e material de embalagem referidas no 
art. 241, do percentual correspondente 
à relação entre a receita de exportação e 
a receita operacional bruta do produtor 
exportador (Lei nº 9.363, de 1996, art. 2º).

§ 2º A apuração do montante da receita 
operacional bruta, da receita de exportação 
e do valor das matérias-primas, dos 
produtos intermediários e dos materiais 
de embalagem será efetuada nos termos 
do art. 3º da Lei nº 9.363, de 1996 (Lei nº 
9.363, de 1996, art. 3º).

Art. 243. O crédito fiscal a que se refere o § 
3º do art. 241 será determinado mediante a 
aplicação, sobre a base de cálculo definida no § 
1º, do fator (F) calculado pela fórmula constante 
do § 2º (Lei nº 10.276, de 2001, art. 1º, § 2º).

§ 1º A base de cálculo do crédito presumido 
de que trata o caput será o somatório das 
aquisições de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 
referidos no art. 241, bem como dos custos 
de energia elétrica e combustíveis, e do 
preço da industrialização por encomenda, 
na hipótese em que o encomendante seja o 
contribuinte do IPI, sobre os quais incidiram 
as contribuições ali mencionadas (Lei nº 
10.276, de 2001, art. 1º, § 1º).

§ 2º O fator (F) a que se refere o caput será 
calculado pela fórmula a seguir indicada (Lei 
nº 10.276, de 2001, art. 1º, § 2º, e Anexo):

F = 0,0365. Rx\(Rt-C)

onde:

F é o fator;

Rx é a receita de exportação;

Rt é a receita operacional bruta; e

C é o custo de produção determinado na 
forma do § 1º; e

Rx\(Rt-C) é o quociente de que trata o inciso 
I do § 3º.

§ 3º Na determinação do fator (F), de que 
trata o § 2º, serão observadas as seguintes 
limitações (Lei nº 10.276, de 2001, art. 1º, 
§ 3º):

I – o quociente

Rx\(Rt-C) será reduzido a cinco, quando 
resultar superior; e

II – o valor dos custos previstos no § 1º será 
apropriado até o limite de oitenta por cento 
da receita bruta operacional.

Art. 244. A apuração do crédito presumido do 
imposto será efetuada, de forma centralizada, 
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica 
(Lei nº 9.363, de 1996, art. 2º, § 2º, e Lei nº 
9.779, de 1999, art. 15, inciso II).

Art. 245. O Ministro de Estado da Fazenda 
disporá quanto à periodicidade para a apuração 
e fruição do crédito presumido, à definição de 
receita de exportação e aos documentos fiscais 
comprobatórios dos lançamentos a este título, 
efetuados pelo produtor exportador (Lei nº 
9.363, de 1996, art. 6º).

DEDUÇÃO E RESSARCIMENTO

Art. 246. O crédito presumido, apurado na 
forma do art. 244, poderá ser transferido 
para qualquer estabelecimento da empresa, 
para efeito de compensação com o imposto, 
observadas as normas expedidas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (Lei nº 9.363, de 
1996, art. 2º, § 3º).

Art. 247. O produtor exportador que fizer jus 
ao crédito presumido, no caso de comprovada 
impossibilidade de sua dedução do imposto 
devido, nas operações de venda no mercado 
interno, poderá aproveitá-lo na forma 
estabelecida pelo Ministro de Estado da 
Fazenda, inclusive mediante ressarcimento em 
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moeda corrente (Lei nº 9.363, de 1996, arts. 4º 
e 6º).

Parágrafo único. O ressarcimento em moeda 
corrente será efetuado ao estabelecimento 
matriz da pessoa jurídica (Lei nº 9.363, de 
1996, art. 4º, parágrafo único).

ESTORNO

Art. 248. A eventual restituição, ao fornecedor, 
das importâncias recolhidas em pagamento 
das contribuições referidas no art. 241, bem 
como a compensação mediante crédito, implica 
imediato estorno, pelo produtor exportador, do 
valor correspondente (Lei nº 9.363, de 1996, 
art. 5º).

PRODUTOS NÃO EXPORTADOS

Art. 249. A empresa comercial exportadora que 
houver adquirido mercadorias de outra pessoa 
jurídica, com o fim específico de exportação 
para o exterior, que, no prazo de cento e oitenta 
dias, contados da data da emissão da nota fiscal 
pela vendedora, não comprovar o seu embarque 
para o exterior ou, por qualquer forma, tenha 
alienado ou utilizado as mercadorias, ficará 
sujeita ao pagamento do imposto que deixou 
de ser pago pela pessoa jurídica vendedora, 
acrescido de juros de mora e multa, de mora 
ou de ofício, calculados na forma da legislação 
que rege a cobrança do tributo não pago, bem 
como de valor correspondente ao do crédito 
presumido atribuído à empresa produtora-
vendedora.

§ 1º O valor correspondente ao crédito 
presumido, a ser pago pela empresa 
comercial exportadora, será determinado 
mediante a aplicação do percentual de 
cinco inteiros e trinta e sete centésimos por 
cento sobre sessenta por cento do preço de 
aquisição dos produtos adquiridos e não 
exportados.

§ 2º Na hipótese da opção de que trata 
o § 3º do art. 241, o valor a ser pago, 
correspondente ao crédito presumido, será 
determinado mediante a aplicação do fator 
fornecido pelo estabelecimento matriz da 

empresa produtora, calculado na forma 
do § 2º do art. 243, sobre sessenta por 
cento do preço de aquisição dos produtos 
industrializados não exportados.

§ 3º O recolhimento do valor correspondente 
ao do crédito presumido atribuído à pessoa 
jurídica produtora-vendedora deverá ser 
efetuado até o décimo dia subsequente 
ao do vencimento do prazo estabelecido 
para a efetivação da exportação, com os 
acréscimos moratórios definidos nos arts. 
552 a 554, calculados a partir do primeiro 
dia do mês subsequente ao de emissão da 
nota fiscal de venda dos produtos para a 
empresa comercial exportadora.

§ 4º Na hipótese de que trata este 
artigo, considera-se vencido o prazo para 
pagamento do imposto na data em que a 
pessoa jurídica vendedora deveria fazê-lo, 
caso a venda houvesse sido efetuada para 
o mercado.

§ 5º No pagamento do imposto, a empresa 
comercial exportadora não poderá deduzir, 
do montante devido, qualquer valor a título 
de crédito, decorrente da aquisição das 
mercadorias objeto da incidência.

Art. 250. Quando a empresa comercial 
exportadora revender, no mercado interno, 
antes do prazo de cento e oitenta dias, contados 
da data de emissão da nota fiscal de venda pela 
empresa produtora, os produtos adquiridos 
para exportação, o recolhimento dos valores 
referidos no art. 249 deverá ser efetuado até o 
décimo dia subsequente ao da data da revenda, 
com os acréscimos moratórios de que trata o § 
3º do mesmo artigo.

DA ESCRITURAÇÃO DOS CRÉDITOS

REQUISITOS PARA A ESCRITURAÇÃO

Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo 
beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do 
documento que lhes confira legitimidade:

I – nos casos dos créditos básicos, 
incentivados ou decorrentes de devolução 
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ou retorno de produtos, na efetiva entrada 
dos produtos no estabelecimento industrial, 
ou equiparado a industrial;

II – no caso de entrada simbólica de 
produtos, no recebimento da respectiva 
nota fiscal, ressalvado o disposto no § 3º;

III – nos casos de produtos adquiridos para 
utilização ou consumo próprio ou para 
comércio, e eventualmente destinados a 
emprego como matéria-prima, produto 
intermediário ou material de embalagem, 
na industrialização de produtos para os 
quais o crédito seja assegurado, na data da 
sua redestinação; e

IV – nos casos de produtos importados 
adquiridos para utilização ou consumo 
próprio, dentro do estabelecimento 
importador, eventualmente destinado 
a revenda ou saída a qualquer outro 
título, no momento da efetiva saída do 
estabelecimento.

§ 1º Não deverão ser escriturados créditos 
relativos a matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem 
que, sabidamente, se destinem a emprego 
na industrialização de produtos não 
tributados – compreendidos aqueles com 
notação “NT” na TIPI, os imunes, e os que 
resultem de operação excluída do conceito 
de industrialização – ou saídos com 
suspensão, cujo estorno seja determinado 
por disposição legal.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica aos 
produtos tributados na TIPI que estejam 
amparados pela imunidade em decorrência 
de exportação para o exterior.

§ 3º No caso de produto adquirido mediante 
venda à ordem ou para entrega futura, o 
crédito somente poderá ser escriturado 
na sua efetiva entrada no estabelecimento 
industrial, ou equiparado a industrial, à 
vista da nota fiscal que o acompanhar.

Art. 252. Nos casos de apuração de créditos para 
dedução do imposto lançado de oficio, em auto 

de infração, serão considerados, também, como 
escriturados, os créditos a que o contribuinte 
comprovadamente tiver direito e que forem 
alegados até a impugnação.

Art. 253. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá estabelecer normas especiais de 
escrituração e controle, independentemente 
das estabelecidas neste Regulamento.

ANULAÇÃO DO CRÉDITO

Art. 254.  Será anulado, mediante estorno na 
escrita fiscal, o crédito do imposto:

I – relativo a matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 
que tenham sido:

a) empregados na industrialização, ainda 
que para acondicionamento, de produtos 
não tributados;

b) empregados na industrialização, ainda 
que para acondicionamento, de produtos 
saídos do estabelecimento industrial com 
suspensão do imposto nos casos de que 
tratam os incisos VII, XI, XII e XIII do art. 43;

c) empregados na industrialização, ainda 
que para acondicionamento, de produtos 
saídos do estabelecimento produtor com a 
suspensão do imposto determinada no art. 
44 (Lei nº 9.493, de 1997, art. 5º);

d) empregados na industrialização, ainda 
que para acondicionamento, de produtos 
saídos do estabelecimento remetente com 
suspensão do imposto, em hipóteses não 
previstas nas alíneas “b” e “c”, nos casos em 
que aqueles produtos ou os resultantes de 
sua industrialização venham a sair de outro 
estabelecimento industrial ou equiparado 
a industrial, da mesma empresa ou de 
terceiros, não tributados;

e) empregados nas operações de conserto, 
restauração, recondicionamento ou reparo, 
previstas nos incisos XI e XII do art. 5º; ou

f) vendidos a pessoas que não sejam 
industriais ou revendedores;
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II – relativo a bens de produção que os 
comerciantes, equiparados a industrial:

a) venderem a pessoas que não sejam 
industriais ou revendedores;

b) transferirem para as seções incumbidas 
de vender às pessoas indicadas na alínea 
“a”; ou

c) transferirem para outros 
estabelecimentos da mesma firma, com a 
destinação das alíneas “a” e “b”;

III – relativo a produtos de procedência 
estrangeira remetidos, pelo importador, 
diretamente da repartição que os liberou a 
outro estabelecimento da mesma firma;

IV – relativo a matéria-prima, produto 
intermediário, material de embalagem, 
e quaisquer outros produtos que hajam 
sido furtados ou roubados, inutilizados ou 
deteriorados ou, ainda, empregados em 
outros produtos que tenham tido a mesma 
sorte;

V – relativo a matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem 
empregados na fabricação de produtos que 
voltem ao estabelecimento remetente com 
direito ao crédito do imposto nos casos 
de devolução ou retorno e não devam ser 
objeto de nova saída tributada; e

VI – relativo a produtos devolvidos, a que se 
refere o inciso I do art. 231.

§ 1º No caso dos incisos I, II, IV e V do 
caput, havendo mais de uma aquisição de 
produtos e não sendo possível determinar 
aquela a que corresponde o estorno do 
imposto, este será calculado com base no 
preço médio das aquisições.

§ 2º O disposto na alínea “a” do inciso I 
do caput aplica-se, inclusive, a produtos 
destinados ao exterior.

§ 3º Os estabelecimentos recebedores 
das matérias-primas, dos produtos 
intermediários e dos materiais de 

embalagem que, na hipótese da alínea “d” 
do inciso I do caput, derem saída a produtos 
não tributados, deverão comunicar o fato ao 
remetente, no mesmo período de apuração 
do imposto, para que, no período seguinte, 
seja por aquele promovido o estorno.

§ 4º O disposto na alínea “d” do inciso I do 
caput não se aplica à hipótese do inciso I do 
art. 46 (Lei nº 10.637, de 2002, art. 29, § 5º).

§ 5º Anular-se-á o crédito no período de 
apuração do imposto em que ocorrer ou se 
verificar o fato determinante da anulação.

§ 6º Na hipótese do § 5º, se o estorno for 
efetuado após o prazo previsto e resultar 
em saldo devedor do imposto, a este serão 
acrescidos os encargos legais provenientes 
do atraso.

MANUTENÇÃO DO CRÉDITO

Art. 255. É assegurado o direito à manutenção 
do crédito do imposto em virtude da saída 
de sucata, aparas, resíduos, fragmentos e 
semelhantes, que resultem do emprego de 
matéria-prima, produto intermediário e material 
de embalagem, bem como na ocorrência de 
quebras admitidas neste Regulamento.

DA UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS

NORMAS GERAIS

Art. 256. Os créditos do imposto escriturados 
pelos estabelecimentos industriais, ou 
equiparados a industrial, serão utilizados 
mediante dedução do imposto devido 
pelas saídas de produtos dos mesmos 
estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3º, 
inciso II, e Lei nº 5.172, de 1966, art. 49).

§ 1º Quando, do confronto dos débitos 
e créditos, num período de apuração 
do imposto, resultar saldo credor, será 
este transferido para o período seguinte, 
observado o disposto no § 2º.

§ 2º O saldo credor de que trata o § 1º, 
acumulado em cada trimestre-calendário, 
decorrente de aquisição de matéria-prima, 
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produto intermediário e material de 
embalagem, aplicados na industrialização, 
inclusive de produto isento, tributado à 
alíquota zero, ou ao abrigo da imunidade 
em virtude de se tratar de operação de 
exportação, nos termos do inciso II do art. 
18, que o contribuinte não puder deduzir do 
imposto devido na saída de outros produtos, 
poderá ser utilizado de conformidade com 
o disposto nos arts. 268 e 269, observadas 
as normas expedidas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Art. 257. O direito à utilização do crédito a 
que se refere o art. 256 está subordinado ao 
cumprimento das condições estabelecidas para 
cada caso e das exigências previstas para a sua 
escrituração neste Regulamento.

NORMAS ESPECIAIS

Art. 258. A concessão de ressarcimento do 
crédito do imposto pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil fica condicionada à verificação 
da quitação de impostos e contribuições 
federais do interessado, observado o disposto 
no art. 269 (Decreto-Lei nº 2.287, de 23 de julho 
de 1986, art. 7º, e Lei nº 9.430, de 1996, art. 73).

74. NÃO TRIBUTADOS 

Os produtos não tributados, com a indicação “NT”, saem do estabelecimento sem tributação para 
fins do IPI, porém não geram direito ao crédito do IPI, por ocasião das aquisições de MP, PI e ME. 
Dessa forma, é importante distinguir os produtos à alíquota zero e os produtos “NT”. Para isso, é 
imprescindível averiguar frequentemente a tabela TIPI.

Abaixo relacionamos alguns produtos não tributados – “NT”:

Capítulo 1 – animais vivos;

Capítulo 3 – peixes e crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos (somente o subgrupo 
3. 01 é produto não tributado);

Capítulo 4 – leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não 
especificados nem compreendidos em outros capítulos (alguns são NT e outros tributados à alíquota 
zero);

Capítulo 5 – outros produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outros 
capítulos;

Capítulo 6 – plantas vivas e produtos de floricultura;

Capítulo 7 – produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis;

Capítulo 8 – frutas; cascas de cítricos e de melões (frescas);

Capítulo 9 – café, chá, erva mate e especiarias (em grão, cancheado);

Capítulo 10 – cereais;

Capítulo 12 – sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou 
medicinais; palhas e forragens (com exceção das farinhas de semente que são tributadas à alíquota 
zero).
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75. SUSPENSÃO (art. 40 a 49 RIPI) 

DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 40. Somente será permitida a saída ou 
o desembaraço de produtos com suspensão 
do imposto quando observadas as normas 
deste Regulamento e as medidas de controle 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil.

Art. 41. O implemento da condição a que está 
subordinada a suspensão resolve a obrigação 
tributária suspensa.

Art. 42. Quando não forem satisfeitos os 
requisitos que condicionaram a suspensão, o 
imposto tornar-se-á imediatamente exigível, 
como se a suspensão não existisse.

§ 1º Se a suspensão estiver condicionada 
à destinação do produto e a este for dado 
destino diverso do previsto, estará o 
responsável pelo fato sujeito ao pagamento 
do imposto e da penalidade cabível, como 
se a suspensão não existisse.

§ 2º Cumprirá a exigência:

I – o recebedor do produto, no caso de 
emprego ou destinação diferentes dos que 
condicionaram a suspensão; ou

II – o remetente do produto, nos demais 
casos.

DOS CASOS DE SUSPENSÃO

Art. 43. Poderão sair com suspensão do 
imposto:

I – o óleo de menta em bruto, produzido 
por lavradores, com emprego do produto 
de sua própria lavoura, quando remetido a 
estabelecimentos industriais, diretamente 
ou por intermédio de postos de compra;

II – os produtos remetidos pelo estabele-
cimento industrial, ou equiparado a indus-

trial, diretamente a exposição em feiras de 
amostras e promoções semelhantes;

III – os produtos remetidos pelo estabele-
cimento industrial, ou equiparado a indus-
trial, a depósitos fechados ou armazéns-
-gerais, bem como aqueles devolvidos ao 
remetente;

IV – os produtos industrializados, que 
contiverem matéria-prima, produto 
intermediário ou material de embalagem 
importados submetidos ao regime 
aduaneiro especial de que tratam os incisos 
II e III do art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 
1966 (drawback – suspensão, isenção), 
remetidos diretamente a empresas 
industriais exportadoras para emprego 
na produção de mercadorias destinadas 
à exportação direta ou por intermédio de 
empresa comercial exportadora, atendidas 
as condições estabelecidas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil;

V – os produtos, destinados à exportação, 
que saiam do estabelecimento industrial 
para:

a) empresas comerciais exportadoras, com 
o fim específico de exportação nos termos 
do § 1º;

b) recintos alfandegados (Lei nº 9.532, de 
1997, art. 39, inciso II); ou

c) outros locais onde se processe o 
despacho aduaneiro de exportação (Lei nº 
9.532, de 1997, art. 39, inciso II);

VI – as matérias-primas, os produtos 
intermediários e os materiais de embalagem 
destinados à industrialização, desde que os 
produtos industrializados sejam enviados 
ao estabelecimento remetente daqueles 
insumos;

VII – os produtos que, industrializados 
na forma do inciso VI e em cuja operação 
o executor da encomenda não tenha 
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utilizado produtos de sua industrialização 
ou importação, forem remetidos ao 
estabelecimento de origem e desde que 
sejam por este destinados:

a) a comércio; ou

b) a emprego, como matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, em 
nova industrialização que dê origem a saída 
de produto tributado;

VIII – as matérias-primas ou os 
produtos intermediários remetidos por 
estabelecimento industrial, para emprego 
em operação industrial realizada fora desse 
estabelecimento, quando o executor da 
industrialização for o próprio contribuinte 
remetente daqueles insumos;

IX – o veículo, aeronave ou embarcação dos 
Capítulos 87, 88 e 89 da TIPI, que deixar o 
estabelecimento industrial exclusivamente 
para emprego em provas de engenharia 
pelo próprio fabricante, desde que a ele 
tenha de voltar, não excedido o prazo de 
permanência fora da fábrica, que será de 
trinta dias, salvo motivos de ordem técnica 
devidamente justificados, e constará da 
nota fiscal expedida para esse fim;

X – os produtos remetidos, para 
industrialização ou comércio, de um 
estabelecimento industrial ou equiparado a 
industrial para outro da mesma firma;

XI – os bens do ativo permanente 
(máquinas e equipamentos, aparelhos, 
instrumentos, utensílios, ferramentas, 
gabaritos, moldes, matrizes e semelhantes) 
remetidos pelo estabelecimento industrial 
a outro estabelecimento da mesma firma, 
para serem utilizados no processo industrial 
do recebedor;

XII – os bens do ativo permanente remetidos 
pelo estabelecimento industrial a outro 
estabelecimento, para serem utilizados 
no processo industrial de produtos 
encomendados pelo remetente, desde 
que devam retornar ao estabelecimento 

encomendante, após o prazo fixado para a 
fabricação dos produtos;

XIII – as partes e peças destinadas a reparo 
de produtos com defeito de fabricação, 
quando a operação for executada 
gratuitamente por concessionários ou 
representantes, em virtude de garantia 
dada pelo fabricante;

XIV – as matérias-primas, os produtos 
intermediários e os materiais de 
embalagem, de fabricação nacional, 
vendidos a (Lei nº 8.402, de 8 de janeiro de 
1992, art. 3º):

a) estabelecimento industrial, para 
industrialização de produtos destinados à 
exportação; ou

b) estabelecimento comercial, para 
industrialização em outro estabelecimento 
da mesma firma ou de terceiro, de produto 
destinado à exportação; e

XV – produtos para emprego ou consumo na 
industrialização ou elaboração de produto 
a ser exportado, adquiridos no mercado 
interno ou importados (Lei nº 11.945, de 
2009, art. 12).

§ 1º No caso da alínea “a” do inciso V, 
consideram-se adquiridos com o fim 
específico de exportação os produtos 
remetidos diretamente do estabelecimento 
industrial para embarque de exportação 
ou para recintos alfandegados, por conta e 
ordem da empresa comercial exportadora 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 39, § 2º).

§ 2º No caso do inciso XIV do caput:

I – a sua aplicação depende de prévia 
aprovação, pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil, de plano de exportação, 
elaborado pela empresa exportadora 
que irá adquirir as matérias-primas, os 
produtos intermediários e os materiais de 
embalagem objeto da suspensão;

II – a exportação dos produtos pela empresa 
adquirente das matérias-primas, dos 
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produtos intermediários e dos materiais de 
embalagem fornecidos com suspensão do 
imposto deverá ser efetivada no prazo de 
até um ano, contado da aprovação do plano 
de exportação, prorrogável uma vez, por 
idêntico período, na forma do inciso I deste 
parágrafo, admitidas novas prorrogações, 
respeitado o prazo máximo de cinco anos, 
quando se tratar de exportação de bens de 
capital de longo ciclo de produção; e

III – a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expedirá instruções complementares 
necessárias a sua execução.

§ 3º No caso do inciso X do caput, a 
suspensão do imposto não se aplica às 
saídas de cigarros do Código 2402.20.00 
da TIPI, de fabricação nacional ou 
importados, excetuados os classificados 
no Ex 01, dos estabelecimentos industriais 
ou equiparados quando destinados aos 
estabelecimentos de que trata o § 7º do art. 
9º (Lei nº 11.933, de 28 de abril de 2009, 
art. 9º).

§ 4º No caso do inciso XV do caput:

I – as aquisições no mercado interno 
podem ser combinadas, ou não, com as 
importações (Lei nº 11.945, de 2009, art. 
12, caput);

II – a suspensão aplica-se também:

a) a produtos, adquiridos no mercado 
interno ou importados, para emprego 
em reparo, criação, cultivo ou atividade 
extrativista de produto a ser exportado (Lei 
nº 11.945, de 2009, art. 12, § 1º, inciso I); e

b) às aquisições no mercado interno ou 
importações de empresas denominadas 
fabricantes-intermediários, para 
industrialização de produto intermediário 
a ser diretamente fornecido a empresas 
industriais-exportadoras, para emprego ou 
consumo na industrialização de produto 
final destinado à exportação;

III – a suspensão beneficia apenas a 
pessoa jurídica habilitada pela Secretaria 
de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior; e

IV – a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior 
disciplinarão o benefício em ato conjunto.

Art. 44.  As bebidas alcoólicas e demais produtos 
de produção nacional, classificados nas 
Posições 22.04, 22.05, 2206.00 e 22.08 da TIPI, 
acondicionados em recipientes de capacidade 
superior ao limite máximo permitido para venda 
a varejo, sairão obrigatoriamente com suspensão 
do imposto dos respectivos estabelecimentos 
produtores, dos estabelecimentos atacadistas 
e das cooperativas de produtores, quando 
destinados aos seguintes estabelecimentos (Lei 
nº 9.493, de 1997, arts. 3º e 4º):

I – industriais que utilizem os produtos 
mencionados no caput como matéria-prima 
ou produto intermediário na fabricação de 
bebidas;

II – atacadistas e cooperativas de 
produtores; e

III – engarrafadores dos mesmos produtos.

Art. 45. Sairão com suspensão do imposto os 
produtos sujeitos ao regime geral de tributação 
de que trata o art. 222:

I – do estabelecimento industrial, quando 
destinados aos estabelecimentos comer-
ciais equiparados a industrial de que tratam 
os incisos XI, XII e XIII do art. 9º;

II – do estabelecimento comercial equipa-
rado a industrial, na forma do inciso XIII do 
art. 9º, quando destinados aos estabeleci-
mentos equiparados a industrial de que tra-
tam os incisos XI e XII daquele artigo; e

III – do estabelecimento importador, quan-
do destinados aos estabelecimentos equi-
parados a industrial de que tratam os inci-
sos XIV e XV do art. 9º.
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Parágrafo único. A suspensão de que 
trata este artigo não se aplica ao imposto 
devido pelos estabelecimentos industrial, 
encomendante ou importador no caso do § 
2º do art. 25.

Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial 
com suspensão do imposto:

I – as matérias-primas, os produtos inter-
mediários e os materiais de embalagem, 
destinados a estabelecimento que se de-
dique, preponderantemente, à elaboração 
de produtos classificados nos Capítulos 
2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto Códigos 
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no Có-
digo 2309.90.90), 28 a 31, e 64, no Código 
2209.00.00, e nas Posições 21.01 a 2105.00, 
da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde 
a notação “NT”;

II – as matérias-primas, os produtos inter-
mediários e os materiais de embalagem, 
quando adquiridos por estabelecimentos 
industriais fabricantes, preponderantemen-
te, de partes e peças destinadas a estabe-
lecimento industrial fabricante de produto 
classificado no Capítulo 88 da TIPI;

III – as matérias-primas, os produtos 
intermediários e os materiais de 
embalagem, quando adquiridos por 
pessoas jurídicas preponderantemente 
exportadoras; e

IV – os materiais e os equipamentos, 
incluindo partes, peças e componentes, 
destinados ao emprego na construção, 
conservação, modernização, conversão ou 
reparo de embarcações pré-registradas ou 
registradas no Registro Especial Brasileiro 
– REB, instituído pela Lei nº 9.432, de 8 de 
janeiro de 1997, quando adquiridos por 
estaleiros navais brasileiros.

§ 1º O disposto nos incisos I e II do caput 
aplica-se ao estabelecimento industrial cuja 
receita bruta decorrente dos produtos ali 
referidos, no ano-calendário imediatamente 
anterior ao da aquisição, houver sido 

superior a sessenta por cento de sua receita 
bruta total no mesmo período.

§ 2º Para fins do disposto no inciso III 
do caput, considera-se pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora aquela 
cuja receita bruta decorrente de exportação 
para o exterior, no ano-calendário 
imediatamente anterior ao da aquisição, 
houver sido superior a setenta por cento de 
sua receita bruta total de venda de bens e 
serviços no mesmo período, após excluídos 
os impostos e contribuições sobre a venda.

§ 3º O percentual de que trata o § 2º fica 
reduzido a sessenta por cento no caso de 
pessoa jurídica em que noventa por cento 
ou mais de suas receitas de exportação 
houverem sido decorrentes da exportação 
dos produtos:

I – classificados na TIPI:

a) nos Códigos 0801.3, 25.15, 42.02, 50.04 
a 50.07, 51.05 a 51.13, 52.03 a 52.12, 53.06 
a 53.11;

b) nos Capítulos 54 a 64;

c) nos Códigos 84.29, 84.32, 8433.20, 
8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06; e

d) nos Códigos 94.01 e 94.03; e

II – relacionados nos Anexos I e II da Lei nº 
10.485, de 3 de julho de 2002.

§ 4º Para os fins do disposto neste artigo, 
as empresas adquirentes deverão (Lei nº 
10.637, de 2002, art. 29, § 7º):

I – atender aos termos e às condições 
estabelecidas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Lei nº 10.637, de 2002, 
art. 29, § 7º, inciso I); e

II – declarar ao vendedor, de forma expressa 
e sob as penas da lei, que atendem a todos 
os requisitos estabelecidos (Lei nº 10.637, 
de 2002, art. 29, § 7º, inciso II).
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§ 5º No caso do inciso IV do caput , a 
suspensão converte-se em alíquota zero 
após a incorporação ou utilização dos bens 
adquiridos na construção, conservação, 
modernização, conversão ou reparo das 
embarcações para as quais se destinarem, 
conforme regulamento específico.

Art. 47.  Na hipótese do inciso VII do art. 
27, a aquisição de mercadoria nacional por 
qualquer dos beneficiários do regime, para ser 
incorporada ao produto a ser exportado, será 
realizada com suspensão do imposto (Lei nº 
10.833, de 2003, art. 59, § 1º).

Art. 48. Serão desembaraçados com suspensão 
do imposto:

I – os produtos de procedência 
estrangeira importados diretamente pelos 
concessionários das lojas francas de que 
trata o Decreto-Lei nº 1.455, de 1976, 
nas condições nele referidas e em outras 
estabelecidas pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil;

II – as máquinas, os equipamentos, os 
veículos, os aparelhos e os instrumentos, 

sem similar nacional, bem como suas partes, 
peças, acessórios e outros componentes, 
de procedência estrangeira, importados 
por empresas nacionais de engenharia, e 
destinados à execução de obras no exterior, 
quando autorizada a suspensão pelo 
Secretário da Receita Federal do Brasil;

III – os produtos de procedência estrangeira 
que devam sair das repartições aduaneiras 
com suspensão do Imposto de Importação, 
nas condições previstas na respectiva 
legislação; e

IV – as matérias-primas, os produtos 
intermediários e os materiais de 
embalagem, importados diretamente por 
estabelecimento de que tratam os incisos I 
a III do caput do art. 46 (Lei nº 10.637, de 
2002, art. 29, § 4º).

DOS REGIMES ESPECIAIS DE SUSPENSÃO

Art. 49. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
poderá instituir regime especial de suspensão 
do imposto para implementar o disposto no art. 
26 (Lei nº 4.502, de 1964, art. 35, § 2º, e Lei nº 
9.430, de 1996, art. 31).

76. ISENÇÃO (art. 50 a 68 RIPI) 

DAS ISENÇÕES

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 50. Salvo expressa disposição em lei, as 
isenções do imposto referem-se ao produto e 
não ao contribuinte ou adquirente (Lei nº 4.502, 
de 1964, art. 9º).

Art. 51. A isenção de caráter subjetivo só exclui 
o crédito tributário quando o seu titular estiver 
na situação de contribuinte ou de responsável.

Parágrafo único. O titular da isenção 
poderá renunciar ao benefício, obrigando-
se a comunicar a renúncia à unidade da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil de 
sua jurisdição.

Art. 52. Se a isenção estiver condicionada à 
destinação do produto e a este for dado destino 
diverso do previsto, estará o responsável pelo 
fato sujeito ao pagamento do imposto e da 
penalidade cabível, como se a isenção não 
existisse.

§ 1º Salvo comprovado intuito de fraude, 
o imposto será devido, sem multa, se 
recolhido espontaneamente, antes do fato 
modificador da destinação, se esta se der 
após um ano da ocorrência do fato gerador, 
não sendo exigível após o decurso de três 
anos.

§ 2º Nos casos dos incisos XII e XIII do art. 
54 não será devido o imposto se a mudança 
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se verificar depois de um ano da ocorrência 
do fato gerador.

Art. 53. Os produtos desembaraçados como 
bagagem não poderão ser depositados para fins 
comerciais ou expostos à venda, nem vendidos, 
senão com o pagamento do imposto e dos 
acréscimos exigíveis, atendido ao disposto no § 
1º do art. 52.

DOS PRODUTOS ISENTOS

Art. 54. São isentos do imposto:

I – os produtos industrializados 
por instituições de educação ou de 
assistência social, quando se destinarem, 
exclusivamente, a uso próprio ou a 
distribuição gratuita a seus educandos 
ou assistidos, no cumprimento de suas 
finalidades (Lei nº 4.502, de 1964, art. 7º, 
incisos II e IV);

II – os produtos industrializados por 
estabelecimentos públicos e autárquicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, que não se destinarem 
a comércio (Lei nº 4.502, de 1964, art. 7º, 
inciso III);

III – as amostras de produtos para 
distribuição gratuita, de diminuto 
ou nenhum valor comercial, assim 
considerados os fragmentos ou partes 
de qualquer mercadoria, em quantidade 
estritamente necessária a dar a conhecer 
a sua natureza, espécie e qualidade, 
atendidas as seguintes condições (Lei nº 
4.502, de 1964, art. 7º, inciso V):

a) indicação no produto e no seu envoltório 
da expressão “Amostra Grátis”, em 
caracteres com destaque;

b) quantidade não excedente de vinte 
por cento do conteúdo ou do número 
de unidades da menor embalagem da 
apresentação comercial do mesmo produto, 
para venda ao consumidor; e

c) distribuição exclusivamente a médicos, 
veterinários e dentistas, bem como a 

estabelecimentos hospitalares, quando 
se tratar de produtos da indústria 
farmacêutica;

IV – as amostras de tecidos de qualquer 
largura, e de comprimento até quarenta 
e cinco centímetros para os de algodão 
estampado, e até trinta centímetros para 
os demais, desde que contenham, em 
qualquer caso, impressa tipograficamente 
ou a carimbo, a expressão “Sem Valor 
Comercial”, dispensadas desta exigência 
as amostras cujo comprimento não 
exceda de vinte e cinco centímetros e de 
quinze centímetros nas hipóteses supra, 
respectivamente (Lei nº 4.502, de 1964, art. 
7º, inciso VI);

V – os pés isolados de calçados, conduzidos 
por viajante do estabelecimento industrial, 
desde que tenham gravada, no solado, a 
expressão “Amostra para Viajante”;

VI – as aeronaves de uso militar e suas 
partes e peças, vendidas à União;

VII – os caixões funerários;

VIII – o papel destinado à impressão de 
músicas;

IX – as panelas e outros artefatos 
semelhantes, de uso doméstico, de 
fabricação rústica, de pedra ou barro bruto, 
apenas umedecido e amassado, com ou 
sem vidramento de sal;

X – os chapéus, roupas e proteção, de 
couro, próprios para tropeiros;

XI – o material bélico, de uso privativo das 
Forças Armadas, vendido à União, na forma 
das instruções expedidas pelo Secretário da 
Receita Federal do Brasil;

XII – o automóvel adquirido diretamente 
de fabricante nacional, pelas missões 
diplomáticas e pelas repartições 
consulares de caráter permanente, ou 
pelos seus integrantes, bem como pelas 
representações de órgãos internacionais 
ou regionais de que o Brasil seja membro, 
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e pelos seus funcionários, peritos, técnicos 
e consultores, de nacionalidade estrangeira, 
que exerçam funções de caráter 
permanente, quando a aquisição se fizer 
em substituição da faculdade de importar o 
produto com idêntico favor;

XIII – o veículo de fabricação nacional 
adquirido por funcionário das missões 
diplomáticas acreditadas junto ao Governo 
brasileiro, ao qual seja reconhecida a 
qualidade diplomática, que não seja 
de nacionalidade brasileira e nem 
tenha residência permanente no País, 
sem prejuízo dos direitos que lhe são 
assegurados no inciso XII, ressalvado o 
princípio da reciprocidade de tratamento 
(Lei nº 5.799, de 1972, art. 1º);

XIV – os produtos nacionais saídos do 
estabelecimento industrial, ou equiparado 
a industrial, diretamente para lojas francas, 
nos termos e condições estabelecidos pelo 
art. 15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976;

XV – os materiais e equipamentos saídos do 
estabelecimento industrial, ou equiparado 
a industrial, para a Itaipu Binacional, ou 
por esta importados, para utilização nos 
trabalhos de construção da central elétrica 
da mesma empresa, seus acessórios e obras 
complementares, ou para incorporação 
à referida central elétrica, observadas as 
condições previstas no art. XII do Tratado 
entre a República Federativa do Brasil e 
a República do Paraguai, concluído em 
Brasília a 26 de abril de 1973, promulgado 
pelo Decreto no 72.707, de 28 de agosto de 
1973;

XVI – os produtos importados diretamente 
por missões diplomáticas e repartições 
consulares de caráter permanente e 
pelos respectivos integrantes, e por 
representações, no País, de organismos 
internacionais de caráter permanente, 
inclusive os de âmbito regional, dos quais 
o Brasil seja membro, e pelos respectivos 
integrantes;

XVII – a bagagem de passageiros desemba-
raçada com isenção do Imposto de Importa-
ção na forma da legislação pertinente;

XVIII – os bens de passageiros procedentes 
do exterior, desembaraçados com a 
qualificação de bagagem tributada, com o 
pagamento do Imposto de Importação, na 
forma da legislação pertinente;

XIX – os bens contidos em remessas 
postais internacionais sujeitas ao regime de 
tributação simplificada para a cobrança do 
Imposto de Importação;

XX – as máquinas, equipamentos, aparelhos 
e instrumentos, bem como suas partes e pe-
ças de reposição, acessórios, matérias-pri-
mas e produtos intermediários, destinados 
à pesquisa científica e tecnológica, importa-
dos pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico – CNPq, por 
cientistas, pesquisadores e entidades sem 
fins lucrativos ativas no fomento, na coor-
denação ou na execução de programas de 
pesquisa científica e tecnológica ou de en-
sino devidamente credenciadas pelo CNPq;

XXI – os demais produtos de procedência 
estrangeira, nas hipóteses previstas pelo 
art. 2º da Lei nº 8.032, de 1990, desde que 
satisfeitos os requisitos e condições exigidos 
para a concessão do benefício análogo 
relativo ao Imposto de Importação;

XXII – os seguintes produtos de procedência 
estrangeira, nos termos, limites e condições 
estabelecidos em regulamento próprio:

a) troféus, medalhas, placas, estatuetas, 
distintivos, flâmulas, bandeiras e outros 
objetos comemorativos recebidos em 
evento cultural, científico ou esportivo 
oficial realizado no exterior ou para serem 
distribuídos gratuitamente como premiação 
em evento esportivo realizado no País;

b) bens dos tipos e em quantidades 
normalmente consumidos em evento 
esportivo oficial (Lei nº 11.488, de 2007, 
art. 38, inciso II);
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c) material promocional, impressos, folhetos 
e outros bens com finalidade semelhante, 
a serem distribuídos gratuitamente ou 
utilizados em evento esportivo oficial; e

d) bens importados por desportistas, 
desde que tenham sido utilizados por estes 
em evento esportivo oficial e recebidos 
em doação de entidade de prática 
desportiva estrangeira ou da promotora ou 
patrocinadora do evento;

XXIII – os veículos automotores de qualquer 
natureza, máquinas, equipamentos, bem 
como suas partes e peças separadas, 
quando destinadas à utilização nas 
atividades dos Corpos de Bombeiros, em 
todo o território nacional, nas saídas de 
estabelecimento industrial ou equiparado a 
industrial;

XXIV – os produtos importados destinados 
a consumo no recinto de congressos, feiras 
e exposições internacionais, e eventos 
assemelhados, a título de promoção ou 
degustação, de montagem ou conservação 
de estandes, ou de demonstração de 
equipamentos em exposição, observado 
que a isenção:

a) não se aplica a produtos destinados à 
montagem de estandes, susceptíveis de 
serem aproveitados após o evento;

b) está condicionada a que nenhum 
pagamento, a qualquer título, seja efetuado 
ao exterior, com relação aos produtos 
objeto da isenção; e

c) está sujeita a limites de quantidades 
e valor, além de outros requisitos, 
estabelecidos pelo Ministro de Estado da 
Fazenda;

XXV – os bens de informática destinados 
à coleta eletrônica de votos, fornecidos 
diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral, 
bem como:

a) as matérias-primas e os produtos 
intermediários importados para serem 

utilizados na industrialização desses bens 
e dos produtos classificados sob os Códigos 
8471.60.52, 8471.60.61, 8473.30.49, 
8504.40.21 e 8534.00.00 da TIPI a eles 
destinados (Lei nº 9.359, de 1996, art. 2º, 
e Lei nº 9.643, de 26 de maio de 1998, art. 
1º); e

b) as matérias-primas, os produtos 
intermediários e os materiais de 
embalagem, de fabricação nacional, 
para serem utilizados na industrialização 
desses bens (Lei nº 9.359, de 1996, art. 2º, 
parágrafo único);

XXVI – os materiais, equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, 
importados ou de fabricação nacional, 
bem como os respectivos acessórios, 
sobressalentes e ferramentas, que os 
acompanhem, destinados à construção do 
Gasoduto Brasil – Bolívia, adquiridos pelo 
executor do projeto, diretamente ou por 
intermédio de empresa por ele contratada 
especialmente para a sua execução nos 
termos dos arts. 1º e 3º do Acordo celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia, 
promulgado pelo Decreto no 2.142, de 5 de 
fevereiro de 1997, observados as normas e 
os requisitos estabelecidos em ato conjunto 
dos Ministros de Estado da Fazenda, do 
Desenvolvimento, Indústria, e Comércio 
Exterior e de Minas e Energia e o disposto 
no parágrafo único deste artigo;

XXVII – as partes, peças e componentes 
importados destinados ao emprego na 
conservação, modernização e conversão de 
embarcações registradas no REB, instituído 
pela Lei nº 9.432, de 1997, desde que 
realizadas em estaleiros navais brasileiros 
(Lei nº 9.493, de 1997, art. 11); e

XXVIII – os aparelhos transmissores 
e receptores de radiotelefonia e 
radiotelegrafia, os veículos para 
patrulhamento policial, as armas e 
munições, quando adquiridos pelos órgãos 
de segurança pública da União, dos Estados 
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e do Distrito Federal (Lei nº 9.493, de 1997, 
art. 12).

Parágrafo único. A isenção referida no inciso 
XXVI aplica-se somente às saídas efetuadas 
até 30 de junho de 2003, tendo em vista 
o disposto no art. 3º do Acordo celebrado 
entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Bolívia, 
promulgado pelo Decreto no 2.142, de 
1997.

DAS ISENÇÕES POR PRAZO DETERMINADO

TÁXIS E VEÍCULOS PARA DEFICIENTES FÍSICOS

Art. 55. São isentos do imposto, até 31 
de dezembro de 2014, os automóveis de 
passageiros de fabricação nacional, equipados 
com motor de cilindrada não superior a dois 
mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro 
portas, inclusive a de acesso ao bagageiro, 
movidos a combustíveis de origem renovável 
ou sistema reversível de combustão, quando 
adquiridos por:

I – motoristas profissionais que exerçam, 
comprovadamente, em veículo de sua 
propriedade, a atividade de condutor 
autônomo de passageiros, na condição 
de titular de autorização, permissão ou 
concessão do Poder Público e que destinem 
o automóvel à utilização na categoria de 
aluguel (táxi);

II – motoristas profissionais autônomos 
titulares de autorização, permissão ou 
concessão para exploração do serviço 
de transporte individual de passageiros 
(táxi), impedidos de continuar exercendo 
essa atividade em virtude de destruição 
completa, furto ou roubo do veículo, 
desde que destinem o veículo adquirido à 
utilização na categoria de aluguel (táxi) (Lei 
nº 8.989, de 1995, art. 1º, inciso II);

III – cooperativas de trabalho que sejam 
permissionárias ou concessionárias de 
transporte público de passageiros, na 
categoria de aluguel (táxi), desde que tais 
veículos se destinem à utilização nessa 

atividade (Lei nº 8.989, de 1995, art. 1º, 
inciso III); e

IV – pessoas portadoras de deficiência 
física, visual, mental severa ou profunda, 
ou autistas, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal (Lei nº 8.989, de 
1995, art. 1º, inciso IV, e Lei nº 10.690, de 
2003, art. 2º).

§ 1º Para efeito do disposto no inciso IV, 
considera-se:

I – também pessoa portadora de 
deficiência física aquela que apresenta 
alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto 
as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho 
de funções; e

II – pessoa portadora de deficiência visual 
aquela que apresenta acuidade visual igual 
ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) 
no melhor olho, após a melhor correção, ou 
campo visual inferior a 20º, ou ocorrência 
simultânea de ambas as situações.

§ 2º Na hipótese do inciso IV, os automóveis 
de passageiros a que se refere o caput serão 
adquiridos diretamente pelas pessoas que 
tenham plena capacidade jurídica e, no 
caso dos interditos, pelos curadores.

§ 3º A exigência para aquisição de 
automóveis equipados com motor 
de cilindrada não superior a dois mil 
centímetros cúbicos, de no mínimo 
quatro portas, inclusive a de acesso ao 
bagageiro, movidos a combustíveis de 
origem renovável ou sistema reversível de 
combustão não se aplica aos portadores de 
deficiência de que trata o inciso IV do caput.
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Art. 56. O imposto incidirá normalmente sobre 
quaisquer acessórios opcionais que não sejam 
equipamentos originais do veículo adquirido.

Art. 57. A isenção de que trata o art. 55 será 
reconhecida pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, mediante prévia verificação de que o 
adquirente preenche os requisitos e condições 
previstos nesta Seção.

Parágrafo único. A Secretaria de Diretos 
Humanos da Presidência da República e 
o Ministério da Saúde, definirão, em ato 
conjunto, nos termos da legislação em 
vigor, os conceitos de pessoas portadoras 
de deficiência mental severa ou profunda, 
ou autistas, e estabelecerão as normas 
e requisitos para emissão dos laudos de 
avaliação delas.

Art. 58. Para os fins de que trata o art. 55:

I – a isenção somente poderá ser utilizada 
uma vez, salvo se o veículo tiver sido 
adquirido há mais de dois anos; e

II – os adquirentes de automóveis 
de passageiros deverão comprovar a 
disponibilidade financeira ou patrimonial 
compatível com o valor do veículo a ser 
adquirido.

Parágrafo único. O prazo de que trata o 
inciso I aplica-se, inclusive, às aquisições 
realizadas antes de 22 de novembro de 
2005.

Art. 59. A alienação do veículo adquirido 
nos termos desta Seção, antes de dois anos 
contados da data da sua aquisição, a pessoas 
que não satisfaçam às condições e aos 
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas 
legais acarretará o pagamento pelo alienante 
do tributo dispensado, atualizado na forma da 
legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do 
disposto neste artigo sujeita ainda o 
alienante ao pagamento de multa e juros 
moratórios previstos na legislação em 

vigor para a hipótese de fraude ou falta de 
pagamento do imposto devido.

Art. 60. No caso de falecimento ou incapacitação 
do motorista profissional alcançado pelos 
incisos I e II do art. 55, sem que tenha 
efetivamente adquirido veículo profissional, 
o direito será transferido ao cônjuge, ou ao 
herdeiro designado por esse ou pelo juízo, 
desde que seja motorista profissional habilitado 
e destine o veículo ao serviço de táxi.

EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO 
DE EQUIPES PARA JOGOS OLÍMPICOS, 
PARAOLÍMPICOS, PAN-AMERICANOS, 
PARAPAN-AMERICANOS E MUNDIAIS

Art. 61.  São isentos do imposto, de 1º de 
janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2013, 
os equipamentos e materiais importados 
destinados, exclusivamente, ao treinamento e 
preparação de atletas e de equipes brasileiras 
para competições desportivas em jogos 
olímpicos, paraolímpicos, pan-americanos, 
parapan-americanos e mundiais.

§ 1º A isenção aplica-se a equipamento 
ou material esportivo homologado pela 
entidade desportiva internacional da 
respectiva modalidade esportiva, para as 
competições a que se refere o caput.

§ 2º A isenção de que trata este artigo 
alcança, somente, os produtos sem similar 
nacional.

Art. 62. São beneficiários da isenção de que 
trata o art. 61 os órgãos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações, os atletas 
das modalidades olímpicas e paraolímpicas e os 
das competições mundiais, o Comitê Olímpico 
Brasileiro – COB e o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro – CPB, bem como as entidades 
nacionais de administração do desporto que 
lhes sejam filiadas ou vinculadas.

Art. 63. O direito à fruição do benefício fiscal de 
que trata o art. 61 fica condicionado:
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I – à comprovação da regularidade fiscal do 
beneficiário, relativamente aos impostos e 
contribuições federais; e

II – à manifestação do Ministério do Esporte 
sobre:

a) o atendimento aos requisitos 
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 61;

b) a condição de beneficiário da isenção, do 
importador, nos termos do art. 62; e

c) a adequação dos equipamentos e 
materiais importados, quanto à sua 
natureza, quantidade e qualidade, ao 
desenvolvimento do programa de trabalho 
do atleta ou da entidade do desporto a que 
se destinem.

Parágrafo único. Tratando-se de produtos 
destinados à modalidade de tiro esportivo, 
a manifestação quanto ao disposto nas 
alíneas “a” e “c” do inciso II será do órgão 
competente do Ministério da Defesa (Lei nº 
10.451, de 2002, art. 10, parágrafo único).

Art. 64. Os produtos importados na forma do 
art. 61 poderão ser transferidos pelo valor de 
aquisição, sem o pagamento do respectivo 
imposto (Lei nº 10.451, de 2002, art. 11, e Lei nº 
11.827, de 2008, art. 5º):

I – para qualquer pessoa e a qualquer título, 
após o decurso do prazo de quatro anos, 
contados da data do registro da declaração 
de importação; ou

II – a qualquer tempo e a qualquer título, 
para pessoa física ou jurídica que atenda 
às condições estabelecidas nos arts. 61, 
62 e 63, desde que a transferência seja 
previamente aprovada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. As transferências, a 
qualquer título, que não atendam às 
condições estabelecidas nos incisos I e II do 
caput sujeitarão o beneficiário importador 
ao pagamento do imposto que deixou de 
ser pago por ocasião da importação, com 
acréscimo de juros e de multa de mora ou 

de ofício (Lei nº 10.451, de 2002, art. 11, § 
1º).

Art. 65. O adquirente, a qualquer título, de 
produto beneficiado com a isenção de que 
trata o art. 61, nas hipóteses de transferências 
previstas no parágrafo único do art. 64, é 
responsável solidário pelo pagamento do 
imposto e respectivos acréscimos (Lei nº 
10.451, de 2002, art. 11, § 2º, e Lei nº 11.827, 
de 2008, art. 5º).

Art. 66. O Poder Executivo regulamentará o 
disposto nos arts. 61 a 65 (Lei nº 10.451, de 
2002, art. 13, Lei nº 11.116, de 2005, art. 14, e 
Lei nº 11.827, de 2008, art. 5º).

DA CONCESSÃO DE OUTRAS ISENÇÕES

Art. 67. As entidades beneficentes de assistência 
social, certificadas na forma do inciso IV do art. 
18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 
reconhecidas como de utilidade pública, na 
forma da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, 
ficam autorizadas a vender em feiras, bazares e 
eventos semelhantes, com isenção do imposto 
incidente na importação, produtos estrangeiros 
recebidos em doação de representações 
diplomáticas estrangeiras sediadas no País, nos 
termos e condições estabelecidos pelo Ministro 
de Estado da Fazenda (Lei nº 8.218, de 29 de 
agosto de 1991, art. 34).

Parágrafo único. O produto líquido da 
venda a que se refere este artigo terá como 
destinação exclusiva o desenvolvimento 
de atividades beneficentes no País (Lei nº 
8.218, de 1991, art. 34, parágrafo único).

DAS NORMAS DE PROCEDIMENTO

Art. 68. Serão observadas as seguintes normas, 
em relação às isenções de que trata o art. 54:

I – aos veículos adquiridos nos termos dos 
incisos XI, XII e XIII não se aplica a exigência 
de que sejam movidos a combustíveis de 
origem renovável (Lei nº 9.660, de 16 de 
junho de 1998, art. 1º, § 2º e art. 2º, § 3º, e 
Lei nº 10.182, de 2001, art. 3º);
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II – as isenções referidas nos incisos XII e 
XIII serão declaradas pela unidade regional 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
mediante requisição do Ministério das 
Relações Exteriores, observadas as normas 
expedidas pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil;

III – quanto à isenção do inciso XX, o 
Secretário da Receita Federal do Brasil, 
ouvido o Ministério da Ciência e Tecnologia, 
estabelecerá limite global anual, em valor, 

para as importações (Lei nº 8.010, de 1990, 
art. 2º); e

IV – para efeito de reconhecimento das 
isenções do inciso XXV, a empresa deverá, 
previamente, apresentar à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil relação 
quantificada dos bens a serem importados 
ou adquiridos no mercado interno, aprovada 
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (Lei 
nº 9.359, de 1996, art. 4º, e Lei nº 9.643, de 
1998, art. 2º).

77. REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO IMPOSTO (art. 69 a 80 RIPI) 

DA REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO IMPOSTO

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 69. O Poder Executivo, quando se tornar 
necessário para atingir os objetivos da 
política econômica governamental, mantida a 
seletividade em função da essencialidade do 
produto, ou, ainda, para corrigir distorções, 
poderá reduzir alíquotas do imposto até zero 
ou majorá-las até trinta unidades percentuais 
(Decreto-Lei nº 1.199, de 1971, art. 4º).

Parágrafo único. Para efeito do disposto 
neste artigo, as alíquotas básicas são as 
constantes da TIPI, aprovada pelo Decreto 
no 4.070, de 28 de dezembro de 2001 (Lei 
nº 10.451,de 2002, art. 7º).

Art. 70. As reduções do imposto referentes 
aos bens de procedência estrangeira estão 
asseguradas na forma da legislação específica 
desde que satisfeitos os requisitos e condições 
exigidos para a concessão do benefício análogo, 
relativo ao Imposto de Importação (Lei nº 8.032, 
de 1990, art. 3º, inciso I, e Lei nº 8.402, de 1992, 
art. 1º, inciso IV).

Dos Produtos classificados nos Códigos 71.13, 
71.14, 71.16 e 71.17 da TIPI

Art. 71. O Poder Executivo poderá fixar, 
para o imposto incidente sobre os produtos 
classificados nos Códigos 71.13, 71.14, 71.16 
e 71.17 da TIPI, alíquotas correspondentes 
às mínimas estabelecidas para o Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, nos termos do inciso VI do 
§ 2º do art. 155 da Constituição (Lei nº 11.196, 
de 2005, art. 67).

Parágrafo único. As alíquotas do imposto 
fixadas na forma do caput serão uniformes 
em todo o território nacional (Lei nº 11.196, 
de 2005, art. 67, parágrafo único).

Dos Produtos Destinados à Pesquisa e ao 
Desenvolvimento Tecnológico

Art. 72. Haverá redução de cinquenta por cento 
do imposto incidente sobre equipamentos, 
máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como 
os acessórios sobressalentes e ferramentas que 
acompanhem esses bens, destinados à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico (Lei nº 
11.196, de 2005, art. 17, inciso II).

§ 1º A pessoa jurídica beneficiária do 
incentivo de que trata o caput fica obrigada 
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a prestar, em meio eletrônico, ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, informações sobre 
os programas de pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e inovação, observado o 
seguinte (Lei nº 11.196, de 2005, art. 17, § 
7º):

I – a documentação relativa à utilização 
do incentivo deverá ser mantida pela 
pessoa jurídica beneficiária à disposição da 
fiscalização da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, até que ocorra a prescrição 
dos créditos tributários decorrentes das 
operações a que se refiram;

II – o Ministério da Ciência e Tecnologia 
remeterá à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil as informações relativas ao incentivo 
fiscal.

§ 2º O descumprimento de qualquer 
obrigação assumida para obtenção do 
incentivo de que trata o caput, bem 
como sua utilização indevida, implica 
perda do direito ao incentivo ainda não 
utilizado e a obrigação de recolher o valor 
correspondente ao imposto não pago 
em decorrência do incentivo já utilizado, 
acrescido de juros e multa, de mora ou de 
ofício, previstos na legislação tributária, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis 
(Lei nº 11.196, de 2005, art. 24).

§ 3º O disposto no caput não se aplica 
às pessoas jurídicas que utilizarem os 
benefícios de que tratam a Lei nº 8.248, de 
23 de outubro de 1991, a Lei nº 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, e a Lei nº 10.176, 
de 11 de janeiro de 2001, ressalvada a 
hipótese de a pessoa jurídica exercer outras 
atividades além daquelas que geraram os 
referidos benefícios, aplicando-se a redução 
do imposto apenas em relação a essas 
outras atividades (Lei nº 11.196, de 2005, 
art. 26, § 4º, e Lei nº 11.774, de 2008, art. 
4º).

§ 4º O gozo do benefício fiscal de que trata 
o caput fica condicionado à comprovação 

da regularidade fiscal da pessoa jurídica (Lei 
nº 11.196, de 2005, art. 23).

§ 5º A redução de que trata o caput:

I – será aplicada automaticamente pelo 
estabelecimento industrial ou equiparado 
a industrial, à vista de pedido, ordem de 
compra ou documento de adjudicação da 
encomenda, emitido pelo adquirente, que 
ficará arquivado à disposição da fiscalização, 
devendo constar da nota fiscal a finalidade 
a que se destina o produto e a indicação do 
ato legal que concedeu o incentivo fiscal;

II – na hipótese de importação do produto 
pelo beneficiário da redução, este deverá 
indicar na declaração de importação a 
finalidade a que ele se destina e o ato legal 
que autoriza o incentivo fiscal.

§ 6º Sem prejuízo do estabelecido nos §§ 
1º a 5º, aplicam-se as disposições do Poder 
Executivo em ato regulamentar sobre 
as atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica.

DOS PRODUTOS DESTINADOS AO PDTI E AO 
PDTA

Art. 73. As empresas industriais e agropecuárias 
nacionais que foram habilitadas em Programas 
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial 
– PDTI ou Programas de Desenvolvimento 
Tecnológico Agropecuário – PDTA, nas 
aquisições de equipamentos, máquinas, 
aparelhos e instrumentos, assim como 
acessórios sobressalentes e ferramentas que 
acompanhem esses bens, destinados à pesquisa 
e ao desenvolvimento tecnológico, fazem jus à 
redução de cinquenta por cento da alíquota do 
imposto, prevista na TIPI.

Parágrafo único. Os PDTI e PDTA e os 
projetos aprovados até 31 de dezembro 
de 2005 permanecem regidos pela 
legislação em vigor em 16 de junho de 
2005, autorizada a migração para o regime 
previsto no art. 72, conforme disciplinado 
pelo Poder Executivo.
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DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS OU 
IMPORTADOS POR MICROEMPRESAS OU 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Art. 74. A União poderá reduzir a zero a 
alíquota do imposto incidente na aquisição 
ou na importação de equipamentos, 
máquinas, aparelhos, instrumentos, 
acessórios sobressalentes e ferramentas 
que os acompanhem, na forma definida em 
regulamento específico, quando adquiridos, ou 
importados, diretamente por microempresas ou 
empresas de pequeno porte para incorporação 
ao seu ativo imobilizado (Lei Complementar no 
123, de 14 de dezembro de 2006, art. 65, § 4º, 
e Lei Complementar no 128, de 19 de dezembro 
de 2008, art. 2º).

DOS EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE 
EQUIPES PARA JOGOS OLÍMPICOS,

PARAOLÍMPICOS, PAN-AMERICANOS, 
PARAPAN-AMERICANOS E MUNDIAIS

Art. 75.  Fica reduzida a zero, de 1º de janeiro 
de 2009 até 31 de dezembro de 2013, a alíquota 
do imposto incidente sobre os equipamentos 
e materiais de fabricação nacional destinados, 
exclusivamente, ao treinamento e preparação 
de atletas e de equipes brasileiras para 
competições desportivas em jogos olímpicos, 
paraolímpicos, pan-americanos, parapan-
americanos e mundiais.

Parágrafo único. A redução de que trata o 
caput aplica-se a equipamento ou material 
esportivo homologado pela entidade 
desportiva internacional da respectiva 
modalidade esportiva, para as competições 
a que se refere o caput.

Art. 76.  São beneficiários da redução de que 
trata o art. 75 os órgãos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios e suas 
respectivas autarquias e fundações, os atletas 
das modalidades olímpicas e paraolímpicas e os 
das competições mundiais, o Comitê Olímpico 
Brasileiro – COB e o Comitê Paraolímpico 
Brasileiro – CPB, bem como as entidades 
nacionais de administração do desporto que 
lhes sejam filiadas ou vinculadas (Lei nº 10.451, 

de 2002, art. 9º, e Lei nº 11.827, de 2008, art. 
5º).

Art. 77.  O direito à fruição da redução de que 
trata o art. 75 fica condicionado:

I – à comprovação da regularidade fiscal do 
beneficiário, relativamente aos impostos e 
contribuições federais; e

II – à manifestação do Ministério do Esporte 
sobre:

a) o atendimento aos requisitos 
estabelecidos no parágrafo único do art. 75;

b) a condição de beneficiário da redução, 
do adquirente, nos termos do art. 76; e

c) a adequação dos equipamentos e 
materiais adquiridos no mercado interno, 
quanto à sua natureza, quantidade 
e qualidade, ao desenvolvimento do 
programa de trabalho do atleta ou da 
entidade do desporto a que se destinem.

Parágrafo único.  Tratando-se de produtos 
destinados à modalidade de tiro esportivo, 
a manifestação quanto ao disposto nas 
alíneas “a” e “c” do inciso II será do órgão 
competente do Ministério da Defesa (Lei nº 
10.451, de 2002, art. 10, parágrafo único).

Art. 78.  Os produtos adquiridos no mercado 
interno poderão ser transferidos pelo valor 
de aquisição, sem o pagamento do respectivo 
imposto:

I – para qualquer pessoa e a qualquer 
título, após o decurso do prazo de quatro 
anos, contados da emissão da nota fiscal de 
aquisição do fabricante nacional; ou

II – a qualquer tempo e a qualquer título, 
para pessoa física ou jurídica que atenda 
às condições estabelecidas nos arts. 75, 
76 e 77, desde que a transferência seja 
previamente aprovada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. As transferências, a 
qualquer título, que não atendam às 
condições estabelecidas nos incisos I e II do 
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caput sujeitarão o beneficiário adquirente 
ao pagamento do imposto que deixou 
de ser pago por ocasião da aquisição no 
mercado interno, com acréscimo de juros e 
de multa de mora ou de ofício.

Art. 79. O adquirente, a qualquer título, de 
produto beneficiado com a redução de que 

trata o art. 75, nas hipóteses de transferências 
previstas no parágrafo único do art. 78, é 
responsável solidário pelo pagamento do 
imposto e respectivos acréscimos.

Art. 80. O disposto nos arts. 75 a 79 será objeto 
de regulamento adicional específico do Poder 
Executivo.

78. PERÍODO DE APURAÇÃO (art. 259 e 260 RIPI)

DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

Art. 259. O período de apuração do imposto 
incidente nas saídas dos produtos do 
estabelecimento industrial ou equiparado a 
industrial é MENSAL.

§ 1º O disposto no caput não se aplica ao IPI 
incidente no desembaraço aduaneiro dos 
produtos importados.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às 
microempresas e às empresas de pequeno 
porte não optantes pelo Simples Nacional 
referido no art. 177.

79.APURAÇÃO DO IMPOSTO (art. 259 e 260 RIPI) 

A apuração do IPI, a importância a recolher 
do imposto será calculada conforme 
previsto no art. 259 do RIPI.

Art. 260. A importância a recolher será:

I – na importação, a resultante do cálculo do 
imposto constante do registro da declaração 
de importação no SISCOMEX;

II – no depósito para fins comerciais, na 
venda ou na exposição à venda de produtos 
trazidos do exterior e desembaraçados 
com a qualificação de bagagem, o valor 
integral do imposto dispensado, no caso de 
desembaraço com isenção, ou o que incidir 
sobre a diferença apurada entre o valor 
que serviu de base de cálculo do imposto 
pago na importação e o preço de venda, 
no caso de produtos desembaraçados com 
o tratamento de importação comum nas 
condições previstas na legislação aduaneira;

III – nas operações realizadas por firmas 
ou pessoas não sujeitas habitualmente 
ao pagamento do imposto, a diferença 
entre o tributo devido e o consignado no 
documento fiscal de aquisição do produto; 
e

IV – nos demais casos, a resultante do 
cálculo do imposto relativo ao período de 
apuração a que se referir o recolhimento, 
deduzidos os créditos do mesmo período.

DA FORMA DE EFETUAR O RECOLHIMENTO

Art. 261. O recolhimento do imposto deverá 
ser efetuado por meio do documento de 
arrecadação, referido no art. 441.
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80. IPI NA IMPORTAÇÃO 

É fato gerador do IPI o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira (art. 35, I do 
RIPI).

A base de cálculo do IPI na importação é: o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo 
dos tributos aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do montante desses 
tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis (art. 190 
RIPI).

Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de 
procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos (art. 9º. I RIPI).

É contribuinte do IPI: o importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço 
aduaneiro de produto de procedência estrangeira (art. 24, I RIPI).

QUESTÕES INTERESSANTES SOBRE O ASSUNTO

1. Empresa importadora, contribuinte do IPI, optante pelo Simples, está sujeita ao pagamento do 
IPI devido na importação?

Sim. Por ocasião do desembaraço aduaneiro o estabelecimento importador, contribuinte do IPI, 
optante pelo Simples, deverá pagar o IPI normalmente.

2. Estabelecimento importador que não efetuar qualquer industrialização nos produtos que 
importou ficará sujeito à incidência do IPI quando revender estes produtos no mercado interno, 
mesmo já tendo pago o IPI na importação?

Sim. Na importação de produtos estrangeiros, a legislação do IPI prevê dois momentos de incidência 
do imposto: o primeiro momento ocorre no desembaraço aduaneiro (IPI vinculado); o segundo 
acontece quando o importador promove a saída do produto importado no mercado nacional (IPI 
interno), isto porque neste momento o estabelecimento importador é equiparado a industrial 
(RIPI/2002, art. 9º, inciso I).

3. É possível compensar créditos de IPI registrados na escrita fiscal com tributos incidentes na 
importação (no ato de registro da DI)?

Não. Os créditos de IPI não podem ser compensados para quitar o débito apurado no momento 
de registro da DI. Os tributos incidentes na importação têm características próprias quanto à 
compensação e ao pagamento, o qual se dá por débito automático em conta corrente bancária, por 
meio de DARF eletrônico, não podendo ser objeto de compensação (IN SRF nº 206, de 2002, art. 11 
e IN SRF nº 460, de 2004, art. 26, § 3º, inciso I ).
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81. CRÉDITO PRESUMIDO (art. 133 a 175 RIPI) 

IPI – CRÉDITO PRESUMIDO COMO RESSARCIMENTO DO PIS E DA COFINS 
PARA O EXPORTADOR

A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido 
do IPI, como ressarcimento do PIS e da COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições, 
no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, 
para utilização no processo produtivo (artigo 1º da Lei 9.363/96).

DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO

Fará jus ao crédito presumido a pessoa jurídica produtora e exportadora de produtos 
industrializados nacionais.

O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive nos casos de venda a empresa comercial 
exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.

O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:

I – a produto industrializado sujeito a alíquota zero;

II – nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.

NÃO APLICAÇÃO DO CRÉDITO ÁS EMPRESAS TRIBUTADAS PELO LUCRO 
REAL

Observe-se que, a partir de 01.02.2004, por força da Lei 10.833/2003, artigo 14, o direito de 
ressarcimento do PIS e da COFINS não mais se aplicará ás empresas sujeitas ao PIS e COFINS 
não cumulativo.

HIPÓTESE DE CRÉDITO PROPORCIONAL

Na hipótese de a pessoa jurídica auferir, concomitantemente, receitas sujeitas à incidência 
não-cumulativa e cumulativa da Contribuição para o PIS e da COFINS, inclusive no regime de 
incidência monofásica, fará jus ao crédito presumido do IPI apenas em relação às receitas 
sujeitas à incidência cumulativa dessas contribuições.

PRODUTOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE RURAL

O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme definida 
no art. 2º da Lei 8.023/1990, utilizados como MP, PI ou ME, na industrialização de produtos 
exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às aquisições efetuadas de pessoas 
jurídicas sujeitas à contribuição para o PIS e à Cofins.
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PERÍODO DE APURAÇÃO

O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido exportação ou 
venda a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação.

BASE DE CÁLCULO

A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação, sobre o valor 
total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem 
adquiridos no mercado interno, do percentual correspondente à relação entre a receita de 
exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.

O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base de cálculo.

Exemplo:

Empresa Optante pelo Lucro Presumido

Valor dos materiais adquiridos: R$ 2.000.000,00

Valor da % da Receita de Exportação: 45%

Valor do Crédito do IPI = R$ 2.000.000 x 45% x 5,37% = R$ 48.330,00.

O crédito presumido poderá ser transferido para qualquer estabelecimento da empresa para 
efeito de compensação com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal. 

Já a Lei 10.276/2001 estabelece procedimento alternativo à Lei 9.363/96 para fins de 
determinação do crédito presumido do IPI, para ressarcimento do PIS e COFINS pelo exportador, 
permitindo a inclusão na base de cálculo, além dos materiais, do valor da prestação de serviços 
de industrialização, energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados 
no processo produtivo (art. 1 – parágrafo 1, I e II).

IPI: CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Decreto 7.619/2011 ao regulamentar os artigos 5º e 6º da Lei 12.375/2010, determina que 
os estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014, a crédito presumido 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na aquisição de resíduos sólidos a serem 
utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos.

Conceitualmente, resíduos sólidos são os materiais, substâncias, objetos ou bens descartados 
resultantes de atividades humanas em sociedade. Para fins do crédito presumido são 
considerados aqueles classificados nos seguintes códigos da Tabela do IPI (TIPI):
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Código Descrição

39.15 Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos.

47.07 Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas).

7001.00.00 Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro, vidro em blocos ou 
massas.

72.04 Desperdícios e resíduos de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, 
em lingotes.

7404.00.00 Desperdícios e resíduos, de cobre.

7503.00.00 Desperdícios e resíduos, de níquel.

7602.00.00 Desperdícios e resíduos, de alumínio.

7802.00.00 Desperdícios e resíduos, de chumbo.

7902.00.00 Desperdícios e resíduos, de zinco.

Os referidos resíduos deverão ser adquiridos diretamente de cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, constituídas de, no mínimo, vinte cooperados pessoas físicas, sendo 
vedada, neste caso, a participação de pessoas jurídicas.

A venda dos resíduos sólidos será comprovada por documento fiscal previsto na legislação do 
IPI.

O crédito presumido será apurado pelo adquirente mediante a aplicação da alíquota da TIPI a 
que estiver sujeito o produto final resultante do aproveitamento dos resíduos sólidos, sobre os 
seguintes percentuais do valor inscrito no documento fiscal de compra dos resíduos:

I – cinquenta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados na posição 39.15 e no código 
7001.00.00 da TIPI;

II – trinta por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nas posições 47.07 e 72.04 da 
TIPI; ou

III – dez por cento, no caso dos resíduos sólidos classificados nos códigos 7404.00.00, 
7503.00.00, 7602.00.00, 7802.00.00 e 7902.00.00 da TIPI.

O valor do crédito presumido apurado deverá:

a) constar de nota fiscal de entrada emitida pelo estabelecimento industrial adquirente dos 
resíduos sólidos; e

b) ser escriturado no item 005 do quadro "Demonstrativo de Créditos" do Livro Registro 
de Apuração do IPI, modelo 8, observando-se ainda as demais regras de escrituração 
constantes da legislação do imposto.

O aproveitamento do crédito presumido dar-se-á, exclusivamente, por sua dedução com o 
IPI devido nas saídas do estabelecimento industrial de produtos que contenham os resíduos 
sólidos.

Fica vedada a escrituração do crédito presumido quando os produtos que contenham os 
resíduos sólidos saírem do estabelecimento industrial com suspensão, isenção ou imunidade 
do IPI.
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82. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS (art. 15 a 17 RIPI)

DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

Art. 15. Os produtos estão distribuídos na TIPI 
por Seções, Capítulos, Subcapítulos, Posições, 
Subposições, Itens e Subitens.

Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade 
com as Regras Gerais para Interpretação – RGI, 
Regras Gerais Complementares – RGC e Notas 
Complementares – NC, todas da Nomenclatura 
Comum do MERCOSUL – NCM, integrantes do 
seu texto.

Art. 17. As Notas Explicativas do Sistema 
Harmonizado de Designação e de Codificação 
de Mercadorias – NESH, do Conselho de 
Cooperação Aduaneira na versão luso-brasileira, 
efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, 
e suas alterações aprovadas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, constituem 
elementos subsidiários de caráter fundamental 
para a correta interpretação do conteúdo das 
Posições e Subposições, bem como das Notas 
de Seção, Capítulo, Posições e de Subposições 
da Nomenclatura do Sistema Harmonizado. 

83. REGIMES FISCAIS (art. 81 a 175 RIPI) 

São Regimes Fiscais Setoriais, onde ocorrem 
vários benefícios fiscais quanto ao IPI:

I – Setor Automotivo(crédito presumido, 
isenção). Art. 133 a 139 RIPI.

II – Bens de Informática (isenção, redução e 
suspensão). Art. 140 a 149 do RIPI.

III – Indústria de Semicondutores (redução 
de alíquota e suspensão).  Art. 150 a 157 
RIPI.

IV – Indústria de equipamentos para a TV 
digital (suspensão). Art. 158 a 165 do RIPI.

V – Modernização e Ampliação da Estrutura 
Portuária (REPORTO) suspensão e isenção. 
Art. 166 a 170 do RIPI.

VI – Regime Especial de Tributação. Art. 171 
a 175 do RIPI.

São Regimes Fiscais Regionais, onde 
ocorrem inúmeros benefícios fiscais quanto 
ao IPI:

I – Zona Franca de Manaus (isenção, 
suspensão, manutenção de crédito). Art. 81 
a 94 RIPI.

II – Amazônia Ocidental (isenção, suspen-
são). Art. 95 a 98 do RIPI.

III – Áreas de Livre Comércio. Art. 99 a 120 
do RIPI.

IV – Zona de Processamento de Exportação. 
Art. 121 a 132 do RIPI.

84. LANÇAMENTO (art. 181 a 188 RIPI) 

Art. 181. Lançamento é o procedimento 
destinado à constituição do crédito tributário, 
que se opera de ofício ou por homologação 
mediante atos de iniciativa do sujeito passivo 
da obrigação tributária, com o pagamento 
antecipado do imposto e a devida comunicação 

à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
observando-se que tais atos :

I – compreendem a descrição da operação 
que lhe dá origem, a identificação do 
sujeito passivo, a descrição e classificação 
do produto, o cálculo do imposto, com a 
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declaração do seu valor e, sendo o caso, a 
penalidade prevista; e

II – reportam-se à data da ocorrência do 
fato gerador da obrigação e regem-se pela 
lei então vigente, ainda que posteriormente 
modificada ou revogada.

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO

Art. 182. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, 
de que trata o art. 181, serão efetuados, sob a 
sua exclusiva responsabilidade:

I – quanto ao momento:

a) no registro da declaração de importação 
no Sistema Integrado de Comércio Exterior – 
SISCOMEX, quando do despacho aduaneiro 
de importação;

b) na saída do produto do estabelecimento 
industrial ou equiparado a industrial; 

c) na saída do produto de armazém-geral ou 
outro depositário, diretamente para outro 
estabelecimento, quando vendido pelo 
próprio depositante;

d) na entrega ao comprador, quanto aos 
produtos vendidos por intermédio de 
ambulantes;

e) na saída da repartição onde ocorreu o 
desembaraço, quanto aos produtos que, 
por ordem do importador, forem remetidos 
diretamente a terceiros;

f) no momento em que ficar concluída 
a operação industrial, quando a 
industrialização se der no próprio local 
de consumo ou de utilização, fora do 
estabelecimento industrial;

g) no início do consumo ou da utilização 
do papel destinado à impressão de livros, 
jornais e periódicos, em finalidade diferente 
da que lhe é prevista na imunidade de 
que trata o inciso I do art. 18, ou na saída 
do fabricante, do importador, ou de 
seus estabelecimentos distribuidores, 
para pessoas que não sejam empresas 
jornalísticas ou editoras;

h) na aquisição ou, se a venda tiver sido feita 
antes de concluída a operação industrial, 
na conclusão desta, quanto aos produtos 
que, antes de sair do estabelecimento que 
os tenha industrializado por encomenda, 
sejam por este adquiridos;

i) no depósito para fins comerciais, na 
venda ou na exposição à venda, quanto 
aos produtos trazidos do exterior e 
desembaraçados com a qualificação de 
bagagem, com isenção ou com pagamento 
de tributos; 

j) na venda, efetuada em feiras de amostras 
e promoções semelhantes, do produto que 
tenha sido remetido pelo estabelecimento 
industrial, ou equiparado a industrial, com 
suspensão do imposto;

l) na transferência simbólica da produção 
de álcool das usinas produtoras às suas 
cooperativas, equiparadas, por opção, a 
estabelecimento industrial;

m) no reajustamento do preço do 
produto, em virtude do acréscimo de valor 
decorrente de contrato escrito;

n) na apuração, pelo usuário, de diferença 
no estoque dos selos de controle fornecidos 
para aplicação em seus produtos;

o) na apuração, pelo contribuinte, de falta 
no seu estoque de produtos;

p) na apuração, pelo contribuinte, de 
diferença de preços de produtos saídos do 
seu estabelecimento;

q) na apuração, pelo contribuinte, de 
diferença do imposto em virtude do 
aumento da alíquota, ocorrido após 
emissão da primeira nota fiscal;

r) quando desatendidas as condições da 
imunidade, da isenção ou da suspensão do 
imposto;

s) na venda do produto que for consumido 
ou utilizado dentro do estabelecimento 
industrial; 
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t) na saída de bens de produção dos 
associados para as suas cooperativas, 
equiparadas, por opção, a estabelecimento 
industrial; ou

u) na ocorrência dos demais casos não 
especificados neste artigo, em que couber a 
exigência do imposto; e

II – quanto ao documento:

a) no registro da declaração de importação 
no SISCOMEX, quando se tratar de 
desembaraço aduaneiro de produto de 
procedência estrangeira; 

b) no documento de arrecadação, para 
outras operações, realizadas por firmas 
ou pessoas não sujeitas habitualmente ao 
pagamento do imposto; ou

c) na nota fiscal, quanto aos demais casos. 

Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, 
no lançamento por homologação, aperfeiçoam-
se com o pagamento do imposto ou com a 
compensação deles, nos termos do art. 268 e 
efetuados antes de qualquer procedimento de 
ofício da autoridade administrativa.

Parágrafo único. Considera-se pagamento:

I – o recolhimento do saldo devedor, após 
serem deduzidos os créditos admitidos 
dos débitos, no período de apuração do 
imposto;

II – o recolhimento do imposto não sujeito a 
apuração por períodos, haja ou não créditos 
a deduzir; ou

III – a dedução dos débitos, no período 
de apuração do imposto, dos créditos 
admitidos, sem resultar saldo a recolher.

PRESUNÇÃO DE LANÇAMENTO NÃO 
EFETUADO

Art. 184. Considerar-se-ão não efetuados os 
atos de iniciativa do sujeito passivo, para o 
lançamento:

I – quando o documento for reputado sem 
valor por lei ou por este Regulamento;

II – quando o produto tributado não se 
identificar com o descrito no documento ou

III – quando estiver em desacordo com as 
normas deste Capítulo.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e 
III não será novamente exigido o imposto já 
efetivamente recolhido, e, no caso do inciso 
II, se a falta resultar de presunção legal e o 
imposto estiver também comprovadamente 
pago.

HOMOLOGAÇÃO

Art. 185. Antecipado o recolhimento do 
imposto, o lançamento tornar-se-á definitivo 
com a sua expressa homologação pela 
autoridade administrativa.

Parágrafo único. Ressalvada a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação, ter-se-á 
como homologado o lançamento efetuado 
nos termos do art. 183 quando sobre ele, 
após cinco anos da data da ocorrência 
do fato gerador da obrigação tributária, 
a autoridade administrativa não se tenha 
pronunciado

LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Art. 186. Se o sujeito passivo não tomar as 
iniciativas para o lançamento ou as tomar nas 
condições do art. 184, o imposto será lançado 
de ofício 

§ 1º No caso do inciso VII do art. 25, o 
imposto não recolhido espontaneamente 
será exigido em procedimento de ofício, 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
com os acréscimos aplicáveis à espécie

§ 2º O documento hábil, para a sua 
realização, será o auto de infração ou a 
notificação de lançamento, conforme a 
infração seja constatada, respectivamente, 
no serviço externo ou no serviço interno da 
repartição.

§ 3º O lançamento de ofício de que trata 
o caput é atribuição, em caráter privativo, 
dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal do Brasil .
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LANÇAMENTO ANTECIPADO

Art. 187. Será facultado ao sujeito passivo da 
obrigação tributária antecipar os atos de sua 
iniciativa, para o momento:

I – da venda, quando esta for à ordem ou 
para entrega futura do produto; ou

II – do faturamento, pelo valor integral, no 
caso de produto cuja unidade não possa ser 
transportada de uma só vez 

DECADÊNCIA

Art. 188. O direito de constituir o crédito 
tributário extingue-se após cinco anos, 
contados:

I – da ocorrência do fato gerador, quando, 
tendo o sujeito passivo antecipado o 
pagamento do imposto, a autoridade 

administrativa não homologar o 
lançamento, salvo se tiver ocorrido dolo, 
fraude ou simulação; 

II – do primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que o sujeito passivo já poderia 
ter tomado a iniciativa do lançamento; ou

III – da data em que se tornar definitiva 
a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente 
efetuado. 

Parágrafo único. O direito a que se refere 
este artigo extingue-se definitivamente 
com o decurso do prazo nele previsto, 
contado da data em que tenha sido iniciada 
a constituição do crédito tributário pela 
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer 
medida preparatória indispensável ao 
lançamento .

85. RECOLHIMENTO (art. 181 a 188 RIPI)

PRAZOS DE RECOLHIMENTO

Os prazos de recolhimento do IPI, a partir de 01.05.2009, são:

 • até o 25º (vigésimo quinto) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos 
geradores, para os produtos em geral;

 • para os produtos classificados no código 2402.20.00, da Nomenclatura Comum do 
Mercosul -NCM, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao mês de ocorrência dos 
fatos geradores.

Se o dia do vencimento não for dia útil, considerar-se-á antecipado o prazo para o primeiro dia 
útil que o anteceder.

DEMAIS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

Para as seguintes operações, o prazo de recolhimento do IPI será:

 • no ato do pedido de autorização da venda de produtos trazidos do exterior a título 
de bagagem, despachados com isenção do imposto ou com pagamento de tributos nas 
condições previstas na legislação aduaneira;

 • antes da saída do produto da repartição que processar o despacho, nos casos de 
importação;

 • nos prazos previstos para o recolhimento pelo contribuinte substituído, no caso dos 
responsáveis como contribuinte substituto.
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86. ROTULAGEM E MARCAÇÃO DE PRODUTOS (arts 273 a 283 RIPI)

DA ROTULAGEM, MARCAÇÃO E NUMERAÇÃO 
DOS PRODUTOS

EXIGÊNCIAS DE ROTULAGEM E MARCAÇÃO

Art. 273. Os fabricantes e os estabelecimentos 
referidos no inciso IV do art. 9º são obrigados a 
rotular ou marcar seus produtos e os volumes 
que os acondicionarem, antes de sua saída do 
estabelecimento, indicando:

I – a firma;

II – o número de inscrição, do 
estabelecimento, no CNPJ;

III – a situação do estabelecimento 
(localidade, rua e número);

IV – a expressão “Indústria Brasileira”; e

V – outros elementos que, de acordo 
com as normas deste Regulamento e das 
instruções complementares expedidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
forem considerados necessários à perfeita 
classificação e controle dos produtos.

§ 1º A rotulagem ou marcação será 
feita no produto e no seu recipiente, 
envoltório ou embalagem, antes da saída 
do estabelecimento, em cada unidade, em 
lugar visível, por processo de gravação, 
estampagem ou impressão com tinta 
indelével, ou por meio de etiquetas coladas, 
costuradas ou apensadas, conforme for 
mais apropriado à natureza do produto, 
com firmeza e que não se desprenda do 
produto, podendo a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil expedir as instruções 
complementares que julgar convenientes .

§ 2º Nos tecidos, far-se-á a rotulagem ou 
marcação nas extremidades de cada peça, 
com indicação de sua composição, vedado 
cortar as indicações constantes da parte 
final da peça.

§ 3º Se houver impossibilidade ou 
impropriedade, reconhecida pela Secretaria 

da Receita Federal do Brasil, da prática da 
rotulagem ou marcação no produto, estas 
serão feitas apenas no recipiente, envoltório 
ou embalagem.

§ 4º As indicações previstas nos incisos I, 
II e III serão dispensadas nos produtos, se 
destes constar a marca fabril registrada do 
fabricante e se tais indicações forem feitas 
nos volumes que os acondicionem.

§ 5º No caso de produtos industrializados 
por encomenda, o estabelecimento 
executor, desde que mencione, na 
rotulagem ou marcação, essa circunstância, 
poderá acrescentar as indicações referentes 
ao encomendante, independentemente das 
previstas nos incisos I, II e III, relativas a ele 
próprio.

§ 6º Na hipótese do § 5º, serão dispensadas 
as indicações relativas ao executor da 
encomenda, desde que este aponha, no 
produto, a sua marca fabril registrada, e 
satisfaça, quanto ao encomendante, as 
exigências do caput.

§ 7º O acondicionador ou reacondicionador 
mencionará, ainda, o nome do país de 
origem, no produto importado, ou o nome 
e endereço do fabricante, no produto 
nacional.

§ 8º Os produtos isentos conterão, em 
caracteres visíveis, a expressão “Isento do 
IPI”.

§ 9º Das amostras grátis isentas do imposto 
e das que, embora destinadas a distribuição 
gratuita, sejam tributadas, constarão, 
respectivamente, as expressões “Amostra 
Grátis Isenta de IPI” e “Amostra Grátis 
Tributada”.

§ 10. A rotulagem ou marcação indicará 
a graduação alcoólica, peso, capacidade, 
volume, composição, destinação e outros 
elementos, quando necessários a identificar 



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1891

os produtos em determinado Código e Ex 
da TIPI .

§ 11.  Em se tratando de bebidas alcoólicas, 
indicar-se-á, ainda, a espécie da bebida 
(aguardente, cerveja, conhaque, vermute, 
vinho, etc.), conforme a nomenclatura 
da TIPI e de acordo com as descrições 
constantes do art. 209.

§ 12. Nas zonas de produção, é facultado 
ao vinicultor engarrafar ou envasar vinhos 
e derivados em instalações de terceiros, 
sob sua responsabilidade, mediante 
a contratação de serviço, por locação 
temporária ou permanente, cabendo ao 
produtor a responsabilidade pelo produto, 
desobrigado de fazer constar no rótulo o 
nome do engarrafador ou envasador.

§ 13. O Secretário da Receita Federal do 
Brasil poderá autorizar a substituição das 
indicações previstas nos incisos I, II e III do 
caput e no § 8º por outros elementos que 
possibilitem a classificação e controle fiscal 
dos produtos .

ORIGEM BRASILEIRA

Art. 274. A expressão “Indústria Brasileira” será 
inscrita com destaque e em caracteres bem 
visíveis 

Parágrafo único. A exigência poderá ser 
dispensada da rotulagem ou marcação 
das bebidas alcoólicas do Capítulo 22 
da TIPI, importadas em recipientes de 
capacidade superior a um litro e que sejam 
reacondicionadas no Brasil, no mesmo 
estado ou após redução do seu teor 
alcoólico, bem como de outros produtos 
importados a granel e reacondicionados no 
País, atendidas às condições estabelecidas 
pelo Ministro de Estado da Fazenda .

Art. 275. Na marcação dos produtos e dos 
volumes que os contenham, destinados à 
exportação, serão declarados a origem brasileira 
e o nome do industrial ou exportador .

§ 1º Os produtos do Capítulo 22 da TIPI, 
destinados à exportação, por via terrestre, 
fluvial ou lacustre, devem conter, em 
caracteres bem visíveis, por impressão 
tipográfica no rótulo ou por meio de 
etiqueta, em cada recipiente, bem como nas 
embalagens que os contenham, a expressão 
“Somente para exportação – proibida a 
venda no Brasil”.

§ 2º Em casos especiais, as indicações 
previstas no caput poderão ser dispensadas, 
no todo ou em parte, ou adaptadas, de 
conformidade com as normas que forem 
expedidas pela Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, às exigências 
do mercado importador estrangeiro e à 
segurança do produto .

USO DO IDIOMA NACIONAL

Art. 276. A rotulagem ou marcação dos 
produtos industrializados no País será feita 
no idioma nacional, excetuados os nomes dos 
produtos e outras expressões que não tenham 
correspondência em português, e a respectiva 
marca, se estiver registrada no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial (Lei nº 
4.502, de 1964, art. 44).

Parágrafo único. A disposição do caput, 
sem prejuízo da ressalva do § 2º do art. 275, 
não se aplica aos produtos especificamente 
destinados à exportação para o exterior, 
cuja rotulagem ou marcação poderá 
ser adaptada às exigências do mercado 
estrangeiro importador .

PUNÇÃO

Art. 277. Os fabricantes, os licitantes e os 
importadores dos produtos classificados nas 
Posições 71.13 a 71.15, 91.01 e 91.03 e dos 
produtos de metais preciosos ou de metais 
folheados ou chapeados de metais preciosos, 
classificados nos Códigos 9111.10.00, 
9112.20.00 e 9113.10.00 da TIPI, marcarão cada 
unidade, mesmo quando eles se destinem a 
reunião a outros produtos, tributados ou não, 
por meio de punção, gravação ou processo 
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semelhante, com as letras indicativas da 
unidade federada onde estejam situados, os 
três últimos algarismos de seu número de 
inscrição no CNPJ, e o teor, em milésimos, do 
metal precioso empregado ou da espessura, em 
mícrons, do respectivo folheado, conforme o 
caso.

§ 1º As letras e os algarismos poderão ser 
substituídos pela marca fabril registrada do 
fabricante ou marca registrada de comércio 
do importador, desde que seja aplicada nos 
produtos pela forma prevista neste artigo e 
reproduzida, com a necessária ampliação, 
na respectiva nota fiscal.

§ 2º Em casos de comprovada 
impossibilidade de cumprimento das 
exigências deste artigo, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil poderá autorizar 
a sua substituição por outras que também 
atendam às necessidades do controle fiscal.

§ 3º A punção deve ser feita antes de 
ocorrido o fato gerador do imposto, se de 
produto nacional, e dentro de oito dias, 
a partir da entrada no estabelecimento 
do importador ou licitante, nos casos de 
produto importado ou licitado.

§ 4º Os importadores puncionarão os 
produtos recebidos do exterior, mesmo que 
estes já tenham sido marcados no país de 
origem.

§ 5º A punção dos produtos industrializados 
por encomenda dos estabelecimentos 
referidos no inciso IV do art. 9º, que 
possuam marca fabril registrada, poderá ser 
feita apenas por esses estabelecimentos, 
no prazo de oito dias do seu recebimento, 
ficando sob sua exclusiva responsabilidade 
a declaração do teor do metal precioso 
empregado.

§ 6º Os industriais e os importadores que 
optarem pela modalidade de marcação 
prevista no § 1º deverão conservar, para 
exibição ao Fisco, reprodução gráfica de sua 
marca, do tamanho da que deve figurar nas 
suas notas fiscais.

§ 7º A punção da marca fabril ou de 
comércio não dispensa a marcação do 
teor, em milésimo, do metal precioso 
empregado.

OUTRAS MEDIDAS DE CONTROLE

Art. 278. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá exigir que os importadores, 
licitantes e comerciantes, e as repartições 
fazendárias que desembaraçarem ou alienarem 
mercadorias, aponham, nos produtos, rótulo, 
marca ou número, quando entender a medida 
necessária ao controle fiscal, como poderá 
prescrever para os estabelecimentos industriais 
e comerciais, de ofício ou a requerimento 
do interessado, diferentes modalidades de 
rotulagem, marcação e numeração (Lei nº 
4.502, de 1964, art. 46).

Art. 279. A obrigatoriedade de que tratam 
os arts. 274 a 278 não afasta o cumprimento 
de outras medidas de controle previstas em 
legislação específica.

FALTA DE ROTULAGEM

Art. 280. A falta de rotulagem, marcação ou 
numeração, quando exigidas nos termos deste 
Capítulo, importará em considerar-se o produto 
como não identificado com o descrito nos 
documentos fiscais.

Art. 281. Considerar-se-ão não rotulados ou não 
marcados os produtos com rótulos ou marcas 
que apresentem indicações falsas.

DISPENSA DE ROTULAGEM

Art. 282. Ficam dispensados de rotulagem ou 
marcação:

I – as peças e acessórios de veículos 
automotores, adquiridos para emprego 
pelo próprio estabelecimento adquirente, 
na industrialização desses veículos;

II – as peças e acessórios empregados, 
no próprio estabelecimento industrial, na 
industrialização de outros produtos;

III – as antiguidades, assim consideradas as 
de mais de cem anos;
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IV – as jóias e objetos de platina ou de ouro, 
de peso individual inferior a um grama;

V – as jóias e objetos de prata de peso 
individual inferior a três gramas; e

VI – as jóias e objetos sem superfície livre 
que comporte algarismos e letras de, pelo 
menos, cinco décimos de milímetro de 
altura.

PROIBIÇÕES

Art. 283. É proibido:

I – importar, fabricar, possuir, aplicar, 
vender ou expor à venda rótulos, etiquetas, 
cápsulas ou invólucros que se prestem a 
indicar, como estrangeiro, produto nacional, 
ou vice-versa;

II – importar produto estrangeiro com 
rótulo escrito, no todo ou em parte, na 
língua portuguesa, sem indicação do país de 
origem;

III – empregar rótulo que declare falsa 
procedência ou falsa qualidade do produto;

IV – adquirir, possuir, vender ou expor 
à venda produto rotulado, marcado, 
etiquetado ou embalado nas condições dos 
incisos I a III ; e

V – mudar ou alterar os nomes dos produtos 
importados, constantes dos documentos 
de importação, ressalvadas as hipóteses 
em que eles tenham sido submetidos a 
processo de industrialização no País.

87. SELOS DE CONTROLE (art. 284 a 322 RIPI) 

DO SELO DE CONTROLE

PRODUTOS SUJEITOS AO SELO

Art. 284. Estão sujeitos ao selo de controle 
previsto no art. 46 da Lei nº 4.502, de 
1964, segundo as normas constantes deste 
Regulamento e de atos complementares, os 
produtos relacionados em ato da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, que poderá restringir 
a exigência a casos específicos, bem como 
dispensar ou vedar o uso do selo .

Parágrafo único. As obras fonográficas 
sujeitar-se-ão a selos e sinais de controle, 
sem ônus para o consumidor, com o 
fim de identificar a legítima origem e 
reprimir a produção e importação ilegais 
e a comercialização de contrafações, sob 
qualquer pretexto, observado para esse 
efeito o disposto em ato da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil .

Art. 285. Ressalvado o disposto no art. 305, 
os produtos sujeitos ao selo não podem ser 
liberados pelas repartições fiscais, sair dos 
estabelecimentos industriais, ou equiparados a 

industrial, nem ser expostos à venda, vendidos 
ou mantidos em depósitos fora dos mesmos 
estabelecimentos, ainda que em armazéns-
gerais, sem que, antes, sejam selados.

Art. 286. O emprego do selo não dispensa a 
rotulagem ou marcação dos produtos, de acordo 
com as normas previstas neste Regulamento.

SUPERVISÃO

Art. 287. Compete à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil a supervisão da distribuição, a 
guarda e o fornecimento do selo.

DA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Art. 288. O selo de controle será confeccionado 
pela Casa da Moeda do Brasil, que se 
encarregará também de sua distribuição às 
repartições da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil .

Art. 289. A Casa da Moeda do Brasil 
organizará álbuns das espécies do selo, que 
serão distribuídos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil aos órgãos encarregados da 
fiscalização.
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Art. 290. A confecção do selo atenderá ao 
formato, cores, dizeres e outras características 
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil 
estabelecer.

§ 1º Poderão ser adotadas características 
distintas, inclusive numeração, para o 
selo de cada produto, ou classe de preços 
de produtos, que assegurem o perfeito 
controle quantitativo.

§ 2º No caso dos produtos classificados 
no Código 2402.20.00, excetuadas as 
classificadas no Ex. 01, e das cigarrilhas 
classificadas no Código 2402.10.00, da TIPI, 
o selo de controle confeccionado pela Casa 
da Moeda do Brasil conterá dispositivos 
de segurança aprovados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil , que possibilitem 
a verificação de sua autenticidade no 
momento da aplicação no estabelecimento 
industrial fabricante de cigarros ou de 
cigarrilhas (Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007, art. 28, § 1º, e Lei nº 12.402, de 2011, 
art. 5º, parágrafo único). (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.990, de 2013)

DO DEPÓSITO E DA ESCRITURAÇÃO NAS 
REPARTIÇÕES

Art. 291. Os órgãos da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil que receberem o selo de 
controle manterão depósito que atenda 
às exigências de segurança e conservação 
necessárias à sua boa guarda.

§ 1º Será designado, em ato do chefe da 
repartição, servidor para exercer as funções 
de encarregado do depósito.

§ 2º A designação recairá, de preferência, 
em servidor que tenha, entre suas 
atribuições, a guarda de bens e valores.

Art. 292. Os órgãos da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil que receberem o selo 
de controle para redistribuição a outras 
repartições, ou para fornecimento aos usuários, 
manterão registro das entradas e saídas, de 
conformidade com a sistemática estabelecida.

DO FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS

NORMAS DE FORNECIMENTO AOS USUÁRIOS

Art. 293. O selo de controle será fornecido aos 
fabricantes, importadores e adquirentes em 
licitação dos produtos sujeitos ao seu uso.

Parágrafo único. O selo poderá ser fornecido 
também a comerciantes, nas hipóteses e 
segundo as condições estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 294. Far-se-á o fornecimento dos selos nos 
seguintes limites:

I – para produtos nacionais, em quantidade 
não superior às necessidades de consumo 
do fabricante para período fixado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II – para produtos de origem estrangeira do 
Código 2402.20.00 da TIPI, em quantidade 
igual ao número das unidades a importar, 
previamente informadas, nos termos e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil;

III – para os demais produtos importados, 
em quantidade coincidente com o número 
de unidades tributadas consignadas no 
registro da declaração de importação no 
SISCOMEX; e

IV – para produtos adquiridos em licitação, 
na quantidade de unidades constantes da 
guia de licitação.

Art. 295. O fornecimento do selo de controle 
para produtos nacionais será feito mediante 
comprovação de recolhimento do imposto 
relativo ao período ou períodos de apuração 
cujo prazo de recolhimento tenha vencido após 
a última aquisição, ou da existência de saldo 
credor.

Parágrafo único. O fornecimento de selo 
de controle aos estabelecimentos sujeitos 
à inscrição no registro especial de que trata 
o art. 330 fica condicionado à concessão 
do referido registro, não se aplicando o 
disposto no caput.
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Art. 296. O fornecimento do selo de controle no 
caso do inciso II do art. 294 será feito mediante 
apresentação do respectivo documento de 
arrecadação, referente ao pagamento dos selos.

PREVISÃO DO CONSUMO

Art. 297. Os usuários, nos prazos e nas condições 
que estabelecer a Secretaria da Receita Federal 
do Brasil:

I – apresentarão, ao órgão fornecedor, 
previsão de suas necessidades de consumo, 
no caso de fabricação ou importação 
habitual de produtos; e

II – comunicarão ao mesmo órgão o início 
de fabricação de produto novo, sujeito 
ao selo, bem como a sua classificação 
na escala de preços de venda no varejo, 
quando a selagem for feita em função dessa 
classificação.

RESSARCIMENTO DE CUSTOS

Art. 298. O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá determinar que o fornecimento do selo 
de controle aos usuários seja feito mediante 
ressarcimento de custos e demais encargos, em 
relação aos produtos ou espécies de produtos 
que indicar e segundo os critérios e condições 
que estabelecer 

DO REGISTRO, CONTROLE E MARCAÇÃO DOS 
SELOS FORNECIDOS

REGISTRO PELOS USUÁRIOS

Art. 299. O movimento de entrada e saída do 
selo de controle, inclusive das quantidades 
inutilizadas ou devolvidas, será registrado pelo 
usuário no livro Registro de Entrada e Saída do 
Selo de Controle de que trata o art. 467.

FALTA OU EXCESSO DE ESTOQUE

Art. 300. Apuradas diferenças no estoque 
do selo, caracterizam-se, nas quantidades 
correspondentes:

I – a falta, como saída de produtos selados 
sem emissão de nota fiscal ; ou

II – o excesso, como saída de produtos sem 
aplicação do selo .

Art. 301. Nas hipóteses previstas no art. 300, 
será cobrado o imposto sobre as diferenças 
apuradas, sem prejuízo das sanções e outros 
encargos exigíveis .

Parágrafo único. No caso de produto de 
diferentes preços, desde que não seja 
possível identificar o preço do produto, o 
imposto será calculado com base no de 
valor mais elevado.

Art. 302. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá admitir quebras no estoque do 
selo de controle para produtos do Capítulo 
22 da TIPI, quando decorrentes de perdas 
verificadas em processo mecânico de selagem, 
independentemente dos espécimes inutilizados, 
atendidos os limites e demais condições que 
estabelecer.

MARCAÇÃO

Art. 303. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil disporá sobre a marcação dos selos de 
controle e especificará os elementos a serem 
impressos.

DA APLICAÇÃO DO SELO NOS PRODUTOS

Art. 304. A aplicação do selo de controle nos 
produtos será feita:

I – pelo industrial, antes da saída do produto 
do estabelecimento industrial; ou

II – pelo importador ou licitante, antes 
da saída do produto da repartição que 
o desembaraçar ou licitar, observado o 
disposto nos arts. 308 e 309.

Art. 305. A Secretaria da Receita Federal 
do Brasil expedirá normas com os termos e 
condições para que a aplicação do selo de 
controle nos produtos possa ser feita, mediante 
informação à repartição jurisdicionante, no 
estabelecimento do importador ou licitante ou 
em local por eles indicado.

Parágrafo único. O prazo para a aplicação 
do selo será de quinze dias, contados da 
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saída dos produtos da repartição que os 
desembaraçar ou licitar.

Art. 306. O selo de controle será colado em 
cada unidade do produto, empregando-se 
cola especial que impossibilite a sua retirada, 
atendidas, em sua aplicação, as normas 
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

Art. 307. A aplicação do selo, quando numerado, 
obedecerá à ordem crescente da numeração.

Art. 308. Na importação de produtos do Capítulo 
22 da TIPI, relacionados em ato do Secretário 
da Receita Federal do Brasil, quando sujeitos 
ao selo de controle, a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil poderá estabelecer hipóteses, 
condições e requisitos para sua aplicação, no 
desembaraço aduaneiro ou sua remessa pelo 
importador, para selagem pelo fabricante. 

§ 1º Nos casos em que for autorizada 
a remessa de selos de controle para o 
exterior, aplicam-se, no que couber, as 
disposições deste Regulamento relativas 
a valor tributável, registro especial, selo e 
penalidades, na importação de cigarros. 

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expedirá normas complementares 
para cumprimento do disposto no caput.

Art. 309. No caso dos produtos de procedência 
estrangeira do Código 2402.20.00 da TIPI, o 
importador providenciará a impressão, nos 
selos de controle, de seu número de inscrição 
no CNPJ e classe de enquadramento do cigarro.

Parágrafo único. Os selos de controle serão 
remetidos pelo importador ao fabricante 
no exterior, devendo ser aplicado em cada 
maço, carteira ou outro recipiente, que 
contenha vinte unidades do produto, na 
mesma forma estabelecida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil para os 
produtos de fabricação nacional .

DA DEVOLUÇÃO

Art. 310. O selo de controle será devolvido 
à unidade fornecedora da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, mediante a “Guia de 
Devolução do Selo de Controle” e observado o 
disposto no inciso II do art. 316, nos seguintes 
casos:

I – encerramento da fabricação do produto 
sujeito ao selo;

II – dispensa, pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, do uso do selo;

III – defeito de origem nas folhas dos selos; 
ou

IV – quebra, avaria, furto ou roubo de 
produtos importados, quando tenha 
sido autorizada a aplicação do selo no 
estabelecimento do contribuinte.

§ 1º O prazo para a devolução de que trata 
o caput será de trinta dias contados das 
ocorrências descritas nos incisos I a IV.

§ 2º A não observância do prazo a que se 
refere o § 1º acarretará a apreensão dos 
selos de controle de que trata o inciso III do 
art. 316.

Art. 311. Somente será admitida a devolução 
dos selos quando estes se encontrarem no 
mesmo estado em que foram fornecidos.

DESTINO DOS SELOS DEVOLVIDOS

Art. 312. A unidade da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil que receber os selos devolvidos 
deverá:

I – reincorporá-los ao seu estoque, nos 
casos de encerramento de fabricação, 
ou de quebra, avaria, furto ou roubo dos 
produtos;

II – incinerá-los, quando for dispensado o 
seu uso; ou

III – encaminhá-los à Casa da Moeda 
do Brasil, para novo suprimento nas 
quantidades correspondentes, se houver 
defeito de origem.

Art. 313. A devolução dos selos, nas hipóteses 
previstas no art. 310, dará direito à indenização 
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do valor de sua aquisição ou à sua substituição, 
nas condições estabelecidas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.

DA FALTA DO SELO NOS PRODUTOS E DO SEU 
USO INDEVIDO

Art. 314. A falta do selo no produto, o seu uso 
em desacordo com as normas estabelecidas ou 
a aplicação de espécie imprópria para o produto 
importarão em considerar o produto respectivo 
como não identificado com o descrito nos 
documentos fiscais.

Art. 315. É vedado reutilizar, ceder ou vender o 
selo de controle.

Parágrafo único. Considera-se como não 
selado o produto cujo selo tenha sido 
reutilizado ou adquirido por cessão ou 
compra de terceiros.

DA APREENSÃO E DESTINAÇÃO DE SELO EM 
SITUAÇÃO IRREGULAR

APREENSÃO

Art. 316. Serão apreendidos os selos de 
controle:

I – de legitimidade duvidosa;

II – passíveis de incineração ou destruição, 
nas hipóteses a que se refere o art. 317, 
quando não tenha sido comunicada à 
unidade competente da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil a existência dos 
selos nessas condições, nos termos do art. 
318;

III – sujeitos a devolução, quando não tenha 
o usuário adotado as providências previstas 
para esse fim, no prazo fixado no § 1º do 
art. 310; ou

IV – encontrados em poder de pessoa 
diversa daquela a quem tenham sido 
fornecidos.

§ 1º No caso do inciso I, a apreensão 
estender-se-á aos produtos em que os selos, 
naquelas condições, tiverem sido aplicados.

§ 2º Na hipótese do inciso IV, a repartição 
que dela conhecer determinará a imediata 
realização de diligência, no sentido de 
verificar, para adoção das medidas cabíveis, 
a procedência dos selos apreendidos.

§ 3º É vedado constituir o possuidor, nos 
casos previstos nos incisos I e IV, depositário 
dos selos e dos produtos selados objeto da 
apreensão.

INCINERAÇÃO OU DESTRUIÇÃO

Art. 317. Serão incinerados ou destruídos, 
observadas as cautelas estabelecidas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os selos 
de controle:

I – imprestáveis, devido à utilização 
inadequada ou em virtude de erro ou 
defeito no corte, na impressão ou na 
carimbagem pelo usuário; ou

II – aplicados em produtos impróprios para 
o consumo.

Art. 318. O usuário comunicará à unidade da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua 
jurisdição, até o mês seguinte ao da verificação 
do fato, a existência dos selos nas condições 
mencionadas no art. 317.

PERÍCIA

Art. 319. Sem prejuízo do disposto no inciso IV 
do art. 585, os selos de legitimidade duvidosa, 
que tenham sido objeto de devolução ou 
apreensão, serão submetidos a exame pericial 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º Se, do exame, se concluir pela 
ilegitimidade do total ou de parte dos 
selos, adotar-se-ão as medidas processuais 
competentes, relativamente aos 
considerados ilegítimos.

§ 2º Não se conformando, o contribuinte, 
com as conclusões do exame previsto no 
caput, ser-lhe-á facultado, no prazo de trinta 
dias da ciência do respectivo resultado, 
solicitar a realização de perícia pela Casa da 
Moeda do Brasil.
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§ 3º Na hipótese do § 2º, as despesas com 
a realização da perícia serão de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte, que, no 
caso, deverá proceder ao depósito prévio 
da importância correspondente, a crédito 
da Casa da Moeda do Brasil.

§ 4º A Casa da Moeda do Brasil expedirá 
o laudo pericial no prazo de trinta dias do 
recebimento da solicitação de perícia dos 
selos.

DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES

EMPREGO INDEVIDO

Art. 320. Consideram-se os produtos como 
não selados, equiparando-se a infração à falta 
de pagamento do imposto, que será exigível, 
acrescido da multa prevista no inciso III do art. 
585, nos seguintes casos:

I – emprego do selo destinado a produto 
nacional em produto estrangeiro e vice-
versa;

II – emprego do selo em produtos diversos 
daquele a que é destinado;

III – emprego do selo não marcado ou não 
aplicado como previsto neste Regulamento 
ou nos atos administrativos pertinentes; e

IV – emprego de selo que não estiver em 
circulação.

SELOS COM DEFEITO

Art. 321. A Casa da Moeda do Brasil deduzirá, 
de futuros fornecimentos, o valor dos selos com 
defeitos de origem que lhe forem devolvidos.

Art. 322. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil expedirá as instruções necessárias a 
completar as normas constantes deste Capítulo.

88. OBRIGAÇÕES DOS TRANSPORTADORES, ADQUIRENTES E DEPOSITÁRIOS 
DE PRODUTOS (art. 323 a 327 RIPI) 

DAS OBRIGAÇÕES DOS TRANSPORTADORES, 
ADQUIRENTES E

DEPOSITÁRIOS DE PRODUTOS

DOS TRANSPORTADORES

DESPACHO DE MERCADORIAS

Art. 323. Os transportadores não podem 
aceitar despachos ou efetuar transporte de 
produtos que não estejam acompanhados dos 
documentos exigidos neste Regulamento.

Parágrafo único. A proibição estende-se aos 
casos de manifesto desacordo dos volumes 
com sua discriminação nos documentos, 
de falta de discriminação ou de descrição 
incompleta dos volumes que impossibilite 
ou dificulte a sua identificação, e de falta 
de indicação do nome e endereço do 
remetente e do destinatário 

RESPONSABILIDADE POR EXTRAVIO DE 
DOCUMENTOS

Art. 324. Os transportadores são pessoalmente 
responsáveis pelo extravio dos documentos que 
lhes tenham sido entregues pelos remetentes 
dos produtos 

MERCADORIAS EM SITUAÇÃO IRREGULAR

Art. 325. No caso de suspeita de existência de 
irregularidade quanto a mercadorias a serem 
transportadas, a empresa transportadora 
deverá:

I – tomar as medidas necessárias à sua 
retenção no local de destino;

II – comunicar o fato à unidade da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil do destino; e

III – aguardar, durante cinco dias, as 
providências da referida unidade.
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Parágrafo único. Idêntico procedimento 
será adotado pela empresa transportadora 
se a suspeita só ocorrer na descarga das 
mercadorias.

Art. 326. Na hipótese do art. 325, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil poderá adotar normas 
relativas ao prévio exame da regularidade dos 
produtos de procedência estrangeira e dos 
nacionais.

DOS ADQUIRENTES E DEPOSITÁRIOS

OBRIGAÇÕES

Art. 327. Os fabricantes, comerciantes e 
depositários que receberem ou adquirirem 
para industrialização, comércio ou depósito, 
ou para emprego ou utilização nos respectivos 
estabelecimentos, produtos tributados ou 
isentos, deverão examinar se eles se acham 
devidamente rotulados ou marcados ou, 
ainda, selados se estiverem sujeitos ao selo de 
controle, bem como se estão acompanhados 
dos documentos exigidos e se estes satisfazem a 
todas as prescrições deste Regulamento.

 § 1º Verificada qualquer irregularidade, 
os interessados comunicarão por escrito o 

fato ao remetente da mercadoria, dentro de 
oito dias, contados do seu recebimento, ou 
antes do início do seu consumo, ou venda, 
se o início se verificar em prazo menor, 
conservando em seu arquivo cópia do 
documento com prova de seu recebimento 

§ 2º A comunicação feita com as 
formalidades previstas no § 1º exime 
de responsabilidade os recebedores 
ou adquirentes da mercadoria pela 
irregularidade verificada 

§ 3º No caso de falta do documento fiscal 
que comprove a procedência do produto 
e identifique o remetente pelo nome 
e endereço, ou de produto que não se 
encontre selado, rotulado ou marcado, 
quando exigido o selo de controle, a 
rotulagem ou a marcação, não poderá o 
destinatário recebê-lo, sob pena de ficar 
responsável pelo pagamento do imposto, se 
exigível, e sujeito às sanções cabíveis.

§ 4º A declaração, na nota fiscal, da data da 
entrada da mercadoria no estabelecimento 
será feita no mesmo dia da entrada.

89. REGISTRO ESPECIAL (art. 328 a 381 RIPI)

DO REGISTRO ESPECIAL DO PAPEL IMUNE

Art. 328. Deve manter Registro Especial na 
Secretaria da Receita Federal do Brasil a pessoa 
jurídica que:

I – exercer as atividades de comercialização 
e importação de papel destinado à 
impressão de livros, jornais e periódicos, a 
que se refere o inciso I do art. 18; e 

II – adquirir o papel a que se refere o inciso I 
do art. 18 para a utilização na impressão de 
livros, jornais e periódicos. 

§ 1º A comercialização do papel a detentores 
do Registro Especial de que trata o caput faz 
prova da regularidade da sua destinação, 

sem prejuízo da responsabilidade, pelo 
imposto devido, do estabelecimento da 
pessoa jurídica que, tendo adquirido o 
papel beneficiado com imunidade, desviar 
sua finalidade constitucional.

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá:

I – expedir normas complementares 
relativas ao Registro Especial e ao 
cumprimento das exigências a que estão 
sujeitas as pessoas jurídicas para sua 
concessão; e

II – estabelecer a periodicidade e a forma 
de comprovação da correta destinação do 
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papel beneficiado com imunidade, inclusive 
mediante a instituição de obrigação 
acessória destinada ao controle da sua 
comercialização e importação. 

§ 3º O não cumprimento da obrigação 
prevista no inciso II do § 2º sujeitará a 
pessoa jurídica à penalidade do art. 588 (Lei 
nº 11.945, de 2009, art. 1º, § 4º).

CANCELAMENTO

Art. 329. O Registro Especial de que trata o art. 
328 poderá ser cancelado, a qualquer tempo, 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
se, após a sua concessão, ocorrer uma das 
seguintes hipóteses (Lei nº 11.945, de 2009, art. 
2º):

I – desatendimento dos requisitos que 
condicionaram a sua concessão;

II – situação irregular do estabelecimento 
perante o CNPJ;

III – atividade econômica declarada para 
efeito da concessão do Registro Especial 
divergente da informada perante o CNPJ 
ou daquela regularmente exercida pelo 
estabelecimento;

IV – não comprovação da correta destinação 
do papel na forma a ser estabelecida no 
inciso II do § 2º do art. 328; ou

V – decisão final proferida na esfera 
administrativa sobre a exigência fiscal de 
crédito tributário decorrente do consumo 
ou da utilização do papel destinado à 
impressão de livros, jornais e periódicos em 
finalidade diferente daquela prevista no art. 
328.

§ 1º Fica vedada a concessão de novo 
Registro Especial, pelo prazo de cinco anos- 
calendário, ao estabelecimento enquadrado 
nas hipóteses descritas nos incisos IV ou V 
do caput (Lei nº 11.945, de 2009, art. 2º, § 
1º). 

§ 2º A vedação de que trata o § 1º também 
se aplica à concessão de Registro Especial 

a estabelecimento de pessoa jurídica que 
possua em seu quadro societário (Lei nº 
11.945, de 2009, art. 2º, § 2º):

I – pessoa física que tenha participado, 
na qualidade de sócio, diretor, gerente 
ou administrador, de pessoa jurídica cujo 
estabelecimento teve Registro Especial 
cancelado em virtude do disposto nos 
incisos IV ou V do caput; ou

II – pessoa jurídica cujo estabelecimento 
teve Registro Especial cancelado em virtude 
do disposto nos incisos IV ou V do caput.

DOS PRODUTOS DO CAPÍTULO 24 DA TIPI

Art. 330. A fabricação de cigarros classificados 
no Código 2402.20.00, excetuados os 
classificados no Ex 01, e de cigarrilhas 
classificadas no Código 2402.10.00, da TIPI, 
será exercida exclusivamente pelas empresas 
constituídas sob a forma de sociedade e com 
o capital mínimo estabelecido pelo Secretário 
da Receita Federal do Brasil que, dispondo de 
instalações industriais adequadas, mantiverem 
registro especial na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Decreto-Lei nº 1.593, de 
1977, art. 1º, caput e § 1º, Lei nº 9.822, de 23 
de agosto de 1999, art. 1º, Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 2001, art. 32, Lei nº 10.833, de 
2003, art. 40, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 5º).  
(Redação dada pelo Decreto nº 7.990, de 2013)

Parágrafo único. As disposições do caput 
relativas à constituição da empresa e ao 
registro especial aplicam-se, também, à 
importação de cigarros e cigarrilhas, exceto 
quando destinados à venda em loja franca, 
no País

CONCESSÃO DO REGISTRO

Art. 331. O registro especial será concedido por 
autoridade designada pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil 

Parágrafo único. A concessão do registro 
especial dar-se-á por estabelecimento 
industrial e estará, também, na hipótese 
de produção, condicionada à instalação 
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de contadores automáticos da quantidade 
produzida de que trata o art. 378, e, nos 
termos e condições a serem estabelecidos 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
à comprovação da regularidade fiscal por 
parte :

I – da pessoa jurídica requerente ou 
detentora do registro especial;

II – de seus sócios, pessoas físicas, diretores, 
gerentes, administradores e procuradores; 
e

III – das pessoas jurídicas controladoras da 
pessoa jurídica referida no inciso I, bem 
como de seus respectivos sócios, diretores, 
gerentes, administradores e procuradores.

Art. 332. Os estabelecimentos registrados 
na forma do art. 331 deverão indicar, nos 
documentos fiscais que emitirem, no campo 
destinado à identificação da empresa, seu 
número de inscrição no registro especial, 
impresso tipograficamente.

CANCELAMENTO

Art. 333. O registro especial poderá ser 
cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade 
concedente, se, após a sua concessão, ocorrer 
um dos seguintes fatos:

I – desatendimento dos requisitos que 
condicionaram a concessão;

II – não cumprimento de obrigação 
tributária principal ou acessória, relativa a 
impostos ou contribuições administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
ou

III – prática de fraude ou conluio, como 
definidos nos arts. 562 e 563, ou de 
crime contra a ordem tributária, previsto 
na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, ou de qualquer outra infração cuja 
tipificação decorra do descumprimento 
de normas reguladoras da produção, 
importação e comercialização de cigarros 
e outros derivados de tabaco, após decisão 
transitada em julgado.

§ 1º Para os fins do disposto no inciso II do 
caput, o Secretário da Receita Federal do 
Brasil poderá estabelecer a periodicidade e 
a forma de comprovação do pagamento dos 
impostos e contribuições devidos, inclusive 
mediante a instituição de obrigação 
acessória destinada ao controle da 
produção ou importação, da circulação dos 
produtos e da apuração da base de cálculo. 

§ 2º Na ocorrência das hipóteses 
mencionadas nos incisos I e II do caput, 
a empresa será intimada a regularizar 
sua situação fiscal ou a apresentar os 
esclarecimentos e provas cabíveis, no prazo 
de dez dias. 

§ 3º A autoridade concedente do 
registro decidirá sobre a procedência dos 
esclarecimentos e das provas apresentadas, 
expedindo ato declaratório cancelando o 
registro especial, no caso de improcedência 
ou falta de regularização da situação fiscal, 
dando ciência de sua decisão à empresa. 

§ 4º Será igualmente expedido ato 
declaratório cancelando o registro 
especial se decorrido o prazo previsto no 
§ 2º sem qualquer manifestação da parte 
interessada.

§ 5º O cancelamento da autorização ou sua 
ausência implica, sem prejuízo da exigência 
dos impostos e das contribuições devidos 
e da imposição de sanções previstas na 
legislação tributária e penal, apreensão 
do estoque de matérias-primas, produtos 
em elaboração, produtos acabados e 
materiais de embalagem, existente no 
estabelecimento. 

§ 6º O estoque apreendido na forma do § 5º 
poderá ser liberado se, no prazo de noventa 
dias, contados da data do cancelamento ou 
da constatação da falta de registro especial, 
for restabelecido ou concedido o registro, 
respectivamente. 

Art. 334. A ocorrência do disposto no inciso 
I do art. 584 caracteriza, ainda, hipótese 
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de cancelamento do registro especial do 
estabelecimento industrial. 

RECURSO

Art. 335. Do ato que indeferir o pedido 
de registro especial ou determinar o seu 
cancelamento caberá recurso ao Secretário da 
Receita Federal do Brasil, no prazo de trinta 
dias, contados da data em que o contribuinte 
tomar ciência do indeferimento ou da data de 
publicação do cancelamento, sendo definitiva a 
decisão na esfera administrativa.

DOS PRODUTOS DO CAPÍTULO 22 DA TIPI

Art. 336. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá exigir dos estabelecimentos 
industriais ou equiparados a industrial, em 
relação aos produtos do Capítulo 22 da TIPI, 
o registro especial a que se refere o art. 330, 
estabelecendo os seus requisitos, notadamente 
quanto à constituição da empresa em sociedade, 
seu capital mínimo e instalações industriais. 

Parágrafo único. Aos importadores 
dos produtos do Capítulo 22 da TIPI, 
relacionados em ato da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e sujeitos ao selo 
de controle, aplica-se o disposto no caput 

DAS NORMAS COMPLEMENTARES

Art. 337. O registro especial de que trata o 
art. 330 poderá, também, ser exigido dos 
estabelecimentos que industrializarem 
ou importarem outros produtos, a serem 
especificados por meio de ato do Secretário da 
Receita Federal do Brasil 

Art. 338. As disposições relativas ao 
cancelamento de que trata o art. 333 aplicam-
se também aos demais produtos cujos 
estabelecimentos produtores ou importadores 
estejam sujeitos a registro especial.

DOS PRODUTOS DO CAPÍTULO 22 DA TIPI

DA REMESSA DE BEBIDAS

Art. 339. As bebidas do Capítulo 22 da TIPI 
somente poderão ser remetidas ao comércio 
varejista, expostas à venda ou vendidas no 

varejo, acondicionadas em recipientes de 
capacidade máxima de um litro. 

§ 1º Os recipientes, bem como as notas 
fiscais de remessa, indicarão a capacidade 
do continente.

§ 2º A norma aplica-se, também, às 
bebidas estrangeiras importadas a granel e 
reacondicionadas no País.

§ 3º Estão excluídas da prescrição de que 
trata o caput, além de outras que venham 
a ser objeto de autorização do Ministro de 
Estado da Fazenda, as bebidas das Posições 
22.01 a 22.04, 22.06, 22.07, 22.09, e dos 
Códigos 2208.30 e 2208.90.00 Ex. 01, da 
TIPI 

§ 4º Aplica-se o disposto no § 3º às bebidas 
do Código 2208.40.00, exceto o rum e 
outras aguardentes provenientes do melaço 
de cana, nos termos, limites e condições 
definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

Art. 340. É vedado ao estabelecimento comercial 
varejista receber bebidas que se apresentem 
em desacordo com as determinações deste 
Capítulo.

DA EXPORTAÇÃO

Art. 341. Na exportação dos produtos do 
Capítulo 22 da TIPI aplica-se o disposto nos arts. 
343 e 346.

DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES

Art. 342. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá instituir regimes especiais de 
controle para os produtos deste Capítulo.

DOS PRODUTOS DO CAPÍTULO 24 DA TIPI

DA EXPORTAÇÃO

Art. 343. A exportação dos produtos do 
Código 2402.20.00 da TIPI deverá ser feita 
pelo respectivo estabelecimento industrial, 
diretamente para o importador no exterior, 
admitindo-se, ainda: 
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I – a saída dos produtos para uso ou 
consumo de bordo em embarcações ou 
aeronaves de tráfego internacional, quando 
o pagamento for efetuado em moeda 
conversível;

II – a saída, em operação de venda, 
diretamente para as lojas francas nos 
termos e condições estabelecidos pelo art. 
15 do Decreto-Lei nº 1.455, de 1976; e

III – a saída, em operação de venda a 
empresa comercial exportadora, com o 
fim específico de exportação, diretamente 
para embarque de exportação ou para 
recintos alfandegados, por conta e ordem 
da empresa comercial exportadora. 

Parágrafo único. O Secretário da Receita 
Federal do Brasil poderá expedir normas 
complementares para o controle da saída 
desses produtos e de seu trânsito fora do 
estabelecimento industrial.

90. CIGARROS (art. 344 a 367 RIPI)

Art. 344. Os cigarros destinados à exportação 
não poderão ser vendidos nem expostos à 
venda no País e deverão ser marcados, nas 
embalagens de cada maço ou carteira de 
vinte unidades, pelos equipamentos de que 
trata o art. 378, com códigos que possibilitem 
identificar sua legítima origem e reprimir a 
introdução clandestina desses produtos no 
território nacional (Decreto-Lei nº 1.593, de 
1977, art. 12, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 7º) 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.990, de 2013) 

§ 1º As embalagens de apresentação dos 
cigarros destinados a países da América 
do Sul e América Central, inclusive Caribe, 
deverão conter, sem prejuízo da exigência 
de que trata o caput, a expressão “Somente 
para exportação – proibida a venda no 
Brasil”, admitida sua substituição por 
dizeres com exata correspondência em 
outro idioma.

§ 2º O disposto no § 1º também se aplica 
às embalagens destinadas a venda, para 
consumo ou revenda, em embarcações 
ou aeronaves em tráfego internacional, 
inclusive por meio de ship´s chandler. 

§ 3º As disposições relativas à rotulagem 
ou marcação de produtos de que tratam os 
arts. 273, 275, 276, 278 e o parágrafo único 
do art. 357, não se aplicam aos cigarros 
destinados à exportação.

§ 4º O disposto neste artigo não exclui as 
exigências referentes a selo de controle 

§ 5º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá, na forma, condições e prazos 
por ela estabelecidos, dispensar a aplicação 
do disposto nos §§ 1º e 4º, desde que 
(Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 12, e 
Lei nº 12.402, de 2011, art. 7º): (Incluído 
pelo Decreto nº 7.990, de 2013)  (Produção 
de efeito.)

I – a dispensa seja necessária para atender 
às exigências do mercado estrangeiro 
importador; (Incluído pelo Decreto nº 
7.990, de 2013) (Produção de efeito).

II – o importador no exterior seja pessoa 
jurídica vinculada ao estabelecimento 
industrial, conforme o disposto no art. 
23 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 
1996; e (Incluído pelo Decreto nº 7.990, de 
2013)  (Produção de efeito).

III – seja comprovada pelo estabelecimento 
industrial, mediante documentação hábil e 
idônea, a importação dos cigarros no país 
de destino. (Incluído pelo Decreto nº 7.990, 
de 2013) (Produção de efeito).

§ 6º As exportações de cigarros autorizadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
na forma do § 5º, ficam isentas do Imposto 
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de Exportação (Decreto-Lei nº 1.593, de 
1977, art. 12, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 
7º).” (Incluído pelo Decreto nº 7.990, de 
2013) (Produção de efeito).

Art. 345. A exportação de cigarros será 
precedida de verificação fiscal, segundo normas 
expedidas pelo Secretário da Receita Federal do 
Brasil.

Art. 346. Consideram-se como produtos 
estrangeiros introduzidos clandestinamente no 
território nacional, para todos os efeitos legais, 
os cigarros nacionais destinados à exportação 
que forem encontrados no País, salvo se em 
trânsito, diretamente entre o estabelecimento 
industrial e os destinos referidos no art. 343, 
desde que observadas as formalidades previstas 
para cada operação. 

Art. 347. Ressalvadas as operações realizadas 
pelas empresas comerciais exportadoras, de que 
trata o Decreto-Lei nº 1.248, de 29 de novembro 
de 1972, a exportação de tabaco em folhas 
só poderá ser feita pelas firmas registradas, 
na forma do art. 330, para a atividade de 
beneficiamento do produto, atendidas ainda as 
instruções expedidas pelo Secretário da Receita 
Federal do Brasil e pela Secretaria de Comércio 
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

DA IMPORTAÇÃO

Art. 348. A importação de cigarros e cigarrilhas 
dos Códigos 2402.20.00 e 2402.10.00 da TIPI, 
respectivamente, está sujeita ao cumprimento 
das normas previstas neste Regulamento, sem 
prejuízo de outras exigências, inclusive quanto 
à comercialização do produto previstas em 
legislação específica (Lei nº 9.532, de 1997, art. 
45, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 6º). (Redação 
dada pelo Decreto nº 7.990, de 2013).

Art. 349. O importador deverá requerer, à 
unidade da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil de sua jurisdição, o fornecimento dos selos 
de controle de que trata o art. 284, devendo, no 
requerimento, prestar as seguintes: 

I – nome e endereço do fabricante no 
exterior; 

II – quantidade, marca comercial e 
características físicas do produto a ser 
importado (Lei nº 9.532, de 1997, art. 48, 
caput, inciso II);e

III – preço de venda a varejo pelo qual será 
feita a comercialização do produto no Brasil. 

Art. 350. A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com base nos dados do registro especial 
de que trata o parágrafo único do art. 330, nas 
informações prestadas pelo importador, nas 
normas de enquadramento em classes de valor 
aplicáveis aos produtos de fabricação nacional 
e diante da apresentação do requerimento de 
que trata o art. 349, deverá:

I – se aceito o requerimento, divulgar, 
por meio do Diário Oficial da União, a 
identificação do importador, a marca 
comercial e características do produto, 
o preço de venda a varejo, a quantidade 
autorizada de vintenas e o valor unitário e 
a cor dos respectivos selos de controle; ou

II – se não aceito o requerimento, comunicar 
o fato ao requerente, fundamentando as 
razões da não aceitação.

Art. 351. O importador, após a divulgação de 
que trata o inciso I do art. 350, terá o prazo de 
quinze dias para efetuar o pagamento dos selos 
e, posteriormente, retirá-los na Secretaria da 
Receita Federal do Brasil nos termos do art. 296.

Parágrafo único. Descumprido o prazo 
previsto neste artigo, ficará sem efeito a 
autorização de que trata o art. 350.

Art. 352. O importador terá o prazo de noventa 
dias a partir da data de fornecimento do selo de 
controle para efetuar o registro da declaração 
de importação 

Art. 353.  No desembaraço aduaneiro dos 
cigarros e cigarrilhas importados do exterior, 
deverão ser observados
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I – se os produtos importados correspondem 
à marca comercial divulgada e se estão 
devidamente selados 

II – se a quantidade de produtos importada 
corresponde à quantidade autorizada (Lei 
nº 9.532, de 1997, art. 50, caput, inciso II); 
e (Redação dada pelo Decreto nº 7.990, de 
2013)  (Produção de efeito)

III – se na embalagem dos produtos 
constam, em língua portuguesa, todas as 
informações exigidas para os produtos de 
fabricação nacional

Art. 354. É vedada a importação de cigarros de 
marca que não seja comercializada no país de 
origem. 

DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES

ACONDICIONAMENTO

Art. 355. A comercialização de cigarros no 
País, inclusive a sua exposição à venda, será 
feita exclusivamente em maços, carteiras ou 
em outro recipiente, que contenham vinte 
unidades.

Art. 356. Os estabelecimentos industriais de 
cigarros, cigarrilhas e charutos mencionarão, 
nos rótulos desses produtos, a quantidade 
contida em cada maço, carteira, lata ou caixa.

Art. 357.  Sem prejuízo das exigências 
determinadas pelos órgãos federais 
competentes, a embalagem comercial dos 
cigarros conterá as seguintes informações 
(Decreto-Lei nº 1.593, de 1977, art. 6º-A, Lei 
nº 9.822, de 1999, art. 2º, e Lei nº 12.402, de 
2011, art. 10, caput, inciso III): (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.990, de 2013)  (Produção de 
efeito)

I – identificação do importador, em idioma 
nacional, no caso de produto importado; e 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.990, de 
2013)  (Produção de efeito)

II – código de barras, no padrão estabelecido 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
incluindo, no mínimo, informações da 

marca comercial e do tipo de embalagem, 
no caso de produto nacional

Art. 358. Os fabricantes de charutos aplicarão, 
em cada unidade, um anel-etiqueta que indique 
a sua firma e a situação do estabelecimento 
industrial, a marca do produto e o número de 
inscrição, da firma, no CNPJ.

Parágrafo único. Se os produtos estiverem 
acondicionados em caixas ou em outro 
recipiente e assim forem entregues a 
consumo, bastará a indicação no anel-
etiqueta do número no CNPJ e da marca 
fabril registrada.

Art. 359. Os maços, pacotes, carteiras, caixas, 
latas, potes e quaisquer outros envoltórios ou 
recipientes que contenham charutos, cigarros, 
cigarrilhas e fumo desfiado, picado, migado ou 
em pó, só poderão sair das respectivas fábricas 
ou ser importados se estiverem fechados 
por meio de cola ou substância congênere, 
compressão mecânica (empacotamento 
mecânico), solda ou processos semelhantes.

Art. 360. O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá expedir instruções sobre a marcação 
dos volumes de tabaco em folha. 

FUMO EM FOLHAS

Art. 361. Ressalvado o caso de exportação, 
o fumo em folhas tratadas, com ou sem talo, 
aparadas ou não, mesmo cortadas em forma 
regular, da Posição 24.01 da TIPI, somente 
será vendido a estabelecimento industrial 
de charutos, cigarros, cigarrilhas e de fumo 
desfiado, picado, migado ou em pó, podendo 
a Secretaria da Receita Federal do Brasil exigir, 
para essa operação, os meios de controle que 
julgar necessários.

Art. 362. Nas operações realizadas no 
mercado interno, o tabaco em folha total ou 
parcialmente destalado só poderá ser remetido 
a estabelecimento industrial de charutos, 
cigarros, cigarrilhas ou de fumo desfiado, 
picado, migado, em pó, em rolo ou em corda, 
admitida, ainda, a sua comercialização entre 
estabelecimentos que exerçam a atividade 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1906

de beneficiamento e acondicionamento por 
enfardamento .

Art. 363. O tabaco em folha, beneficiado e 
acondicionado por enfardamento, poderá ser 
conservado em depósito dos estabelecimentos 
registrados ou, à sua ordem, em armazéns-
gerais.

Art. 364. Será admitida a remessa de tabaco 
em folha, por estabelecimento registrado, 
a laboratórios, fabricantes de máquinas, 
e semelhantes, nas quantidades mínimas 
necessárias à realização de testes ou pesquisas 
tecnológicas.

INDUSTRIALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS 
DE TERCEIROS

Art. 365. É proibida a fabricação, em 
estabelecimento de terceiros, dos produtos do 
Código 2402.20.00 da TIPI.

Parágrafo único. Aos estabelecimentos 
que receberem ou tiverem em seu poder 
matéria-prima, produto intermediário ou 
material de embalagem para a fabricação de 
cigarros para terceiros, aplica-se o disposto 
no inciso III do art. 582.

COLETA DE CARTEIRAS E SELOS USADOS

Art. 366. É vedada aos fabricantes dos cigarros 
do Código 2402.20.00 da TIPI a coleta, para 
qualquer fim, de carteiras de cigarros vazias ou 
selos de controle já utilizados .

PAPEL PARA CIGARROS

Art. 367. O papel para cigarros, em bobinas, 
somente poderá ser vendido, no mercado 
interno, a estabelecimento industrial fabricante 
de cigarros classificados no Código 2402.20.00 
da TIPI, ou mortalhas.

§ 1º Os fabricantes e os importadores do 
papel de que trata o caput deverão:

I – exigir do estabelecimento industrial 
fabricante de cigarros a comprovação, no 
ato da venda, de que possui o registro 
especial de que trata o art. 330; e

II – prestar informações acerca 
da comercialização de papel para 
industrialização de cigarros, nos termos 
definidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil.

§ 2º O disposto no inciso I do § 1º não se aplica 
aos fabricantes de cigarros classificados no Ex. 
01 do Código 2402.20.00 da TIPI.

DIFERENÇAS DE ESTOQUE

Art. 368. Ressalvadas as quebras apuradas 
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil 
e as faltas comprovadamente resultantes de 
furto, roubo, incêndio ou avaria, a diferença 
de estoque do tabaco em folha, verificada 
à vista dos livros e documentos fiscais do 
estabelecimento do beneficiador registrado de 
acordo com o art. 330, será considerada, nas 
quantidades correspondentes: 

I – falta, como saída de produto beneficiado 
pelo estabelecimento sem emissão de nota 
fiscal; ou

II – excesso, como aquisição do tabaco em 
folha ao produtor sem comprovação da 
origem.

DOS PRODUTOS DOS CAPÍTULOS 71 E 91 DA 
TIPI

CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS

Art. 369. Os estabelecimentos industriais e 
os que lhes são equiparados, ao darem saída 
a produtos classificados nas Posições 71.01 
a 71.16, aos relógios de pulso, de bolso e 
semelhantes, com caixa de metais preciosos 
ou de metais chapeados de metais preciosos 
da Posição 91.01, e nos Códigos 9113.10.00 e 
9113.90.00 (este último, somente de pedras 
preciosas ou semipreciosas ou de pedras 
sintéticas ou reconstituídas e de pérolas 
naturais) da TIPI, discriminarão na nota fiscal 
os produtos pelos seus principais componentes 
e características, conforme o caso, tais como 
ouro, prata e platina, espécie e quantidade 
das pedras, quantidades de quilates e pontos 
das pedras preciosas, peso total do produto 
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por unidade, marca, tipo, modelo e número de 
fabricação, e a marcação prevista no Capítulo II 
do Título VIII – Das Obrigações Acessórias.

Parágrafo único. Considera-se o produto 
não identificado com o descrito na 
nota fiscal quando esta não contiver as 
especificações referidas neste artigo.

VIAJANTES E REPRESENTANTES

Art. 370. Os viajantes e representantes de 
firmas, que transportarem os produtos de que 
trata este Capítulo, estão sujeitos às normas dos 
arts. 479 a 481.

Parágrafo único. O disposto no caput 
não se aplica aos que conduzirem apenas 
mostruário constituído de uma só peça 
de cada produto, não destinado a venda, 
exigida, de qualquer forma, a emissão de 
nota fiscal, com destaque do imposto.

SAÍDA PARA DEMONSTRAÇÃO

Art. 371. Na saída dos produtos destinados 
a vitrinas isoladas, desfiles e outras 
demonstrações públicas, será destacado, na 
respectiva nota fiscal, o imposto, atendido ao 
que dispõe o inciso I do art. 195.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS USADOS

Art. 372. Os estabelecimentos que adquirirem, 
de particulares, produtos usados, assim 
compreendidos também os recebidos em 
troca ou como parte de pagamento de outros, 
exigirão recibo do vendedor ou transmitente, de 
que constem o seu nome e endereço, número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
– CPF, do Ministério da Fazenda, o número e 
nome da repartição expedidora de sua carteira 
de identidade, bem como a descrição minuciosa 
e o preço ou valor de cada objeto.

91. BEBIDAS (art. 373 a 381 RIPI) 

DOS CONTROLES DE VAZÃO E DE PRODUÇÃO

DOS MEDIDORES DE VAZÃO E 
CONDUTIVÍMETROS

Art. 373. Os estabelecimentos industriais dos 
produtos classificados nas Posições 22.02 
e 22.03 da TIPI ficam sujeitos à instalação 
de equipamentos medidores de vazão e 
condutivímetros, bem como de aparelhos para 
o controle, registro e gravação dos quantitativos 
medidos, na forma, condições e prazos 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil 

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá 

I – credenciar, mediante convênio, órgãos 
oficiais especializados e entidades de 
âmbito nacional representativas dos 
fabricantes de bebidas, que ficarão 
responsáveis pela contratação, supervisão 
e homologação dos serviços de instalação, 

aferição, manutenção e reparação dos 
equipamentos; e

II – dispensar a instalação dos equipamentos 
previstos neste artigo, em função de limites 
de produção ou faturamento que fixar.

§ 2º No caso de inoperância de qualquer 
dos equipamentos previstos neste artigo, o 
contribuinte deverá comunicar a ocorrência 
à unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil com jurisdição sobre seu domicílio 
fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, 
devendo manter controle do volume de 
produção enquanto perdurar a interrupção 

§ 3º Aplica-se aos equipamentos e 
aparelhos referidos neste artigo o disposto 
no art. 380 

Art. 374. O estabelecimento industrial das 
bebidas sujeitas ao regime de tributação 
pelo imposto de que trata o art. 200, deverá 
apresentar, em meio magnético, nos prazos, 
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modelos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

I – quadro resumo dos registros dos 
medidores de vazão e dos condutivímetros, 
a partir da data de entrada em operação 
dos equipamentos; e

II – demonstrativo da apuração do IPI.

Art. 375. O disposto nos arts. 373 e 374 
aplica-se aos estabelecimentos envasadores 
ou industriais fabricantes dos produtos 
classificados na Posição 22.01 da TIPI.

DO CONTROLE DA PRODUÇÃO

DOS PRODUTOS DOS CÓDIGOS 21.06.90.10 EX 
02, 22.01, 22.02 E 22.03

Art. 376. Os estabelecimentos que 
industrializam os produtos de que trata o art. 
222 ficam obrigados a instalar equipamentos 
contadores de produção, que possibilitem, 
ainda, a identificação do tipo de produto, de 
embalagem e sua marca comercial, aplicando-
se, no que couber, as disposições contidas nos 
arts. 378, 379, 380, no inciso VI do art. 581, e no 
art. 584. 

Parágrafo único. A Secretaria da Receita 
Federal do Brasil estabelecerá a forma, 
os limites, as condições e os prazos para a 
aplicação da obrigatoriedade de que trata o 
caput, sem prejuízo do disposto no art. 373  

DO ÁLCOOL

Art. 377. Os produtores de álcool, inclusive para 
fins carburantes, ficam obrigados à instalação 
de equipamentos de controle de produção nos 
termos, condições e prazos estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil poderá dispensar a instalação 
dos equipamentos previstos no caput, 
em função de limites de produção ou 
faturamento que fixar.

§ 2º No caso de inoperância de qualquer 
dos equipamentos previstos no caput, o 
produtor deverá comunicar a ocorrência à 

unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil com jurisdição sobre seu domicílio 
fiscal, no prazo de vinte e quatro horas, 
devendo manter controle do volume de 
produção enquanto perdurar a interrupção. 

DO CONTROLE E RASTREAMENTO DA 
PRODUÇÃO DE CIGARROS

Art. 378. Os estabelecimentos industriais 
fabricantes de cigarros e cigarrilhas dos Códigos 
2402.20.00, excetuados os classificados no 
Ex 01, e 2402.10.00 da TIPI, respectivamente, 
estão obrigados à instalação de contadores 
de produção e de aparelhos para o controle, 
registro, gravação e transmissão dos 
quantitativos medidos, na forma, condições e 
prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (Lei nº 11.488, de 2007, art. 
27, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 5º, parágrafo 
único).  (Redação dada pelo Decreto nº 7.990, 
de 2013) 

§ 1º Os equipamentos de que trata o caput 
deverão possibilitar, ainda, o controle e o 
rastreamento dos produtos em todo o território 
nacional e a correta utilização do selo de 
controle de que trata o art. 284, com o fim 
de identificar a legítima origem e reprimir a 
produção e importação ilegais, bem como a 
comercialização de contrafações.

§ 2º No caso de inoperância de qualquer 
dos equipamentos previstos neste artigo, o 
contribuinte deverá comunicar a ocorrência 
no prazo de vinte e quatro horas, devendo 
manter o controle do volume de produção, 
enquanto perdurar a interrupção, na forma 
estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 

§ 3º A falta de comunicação referida no § 2º 
ensejará a aplicação da multa de que trata o 
inciso VI do art. 581.

Art. 379.  Os equipamentos contadores de 
produção de que trata o art. 378 deverão ser 
instalados em todas as linhas de produção 
existentes nos estabelecimentos industriais 
fabricantes de cigarros e cigarrilhas, em local 
correspondente ao da aplicação do selo de 
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controle de que trata o art. 284, observado o 
disposto no § 2º do art. 290 (Lei nº 11.488, de 
2007, art. 28, caput e § 1º, e Lei nº 12.402, de 
2011, art. 5º, parágrafo único). (Redação dada 
pelo Decreto nº 7.990, de 2013)

§ 1º Cabe à Casa da Moeda do Brasil a 
responsabilidade pela integração, instalação 
e manutenção preventiva e corretiva de 
todos os equipamentos de que trata o art. 
378, sob supervisão e acompanhamento 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
e observância aos requisitos de segurança e 
controle fiscal por ela estabelecidos. 

§ 2º  Fica a cargo do estabelecimento 
industrial o ressarcimento à Casa da Moeda 
do Brasil pela execução dos procedimentos 
de que trata o § 1º,  e pela adequação 
necessária à instalação dos equipamentos 
de que trata o art. 378 em cada linha de 
produção (Lei nº 11.488, de 2007, art. 
28, § 3º, e Lei nº 12.402, de 2011, art. 5º, 
parágrafo único). (Redação dada pelo 
Decreto nº 7.990, de 2013)  (Produção de 
efeito).

§ 3º Os valores do ressarcimento de que trata 
o § 2º serão estabelecidos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e deverão ser 
proporcionais à capacidade produtiva do 

estabelecimento industrial, podendo ser 
deduzidos do valor correspondente ao 
ressarcimento de que trata o art. 298 (Lei 
nº 11.488, de 2007, art. 28, § 4º, e Lei nº 
12.402, de 2011, art. 5º, parágrafo único). 
(Redação dada pelo Decreto nº 7.990, de 
2013)  (Produção de efeito).

Art. 380. Os equipamentos de que trata o 
art. 378, em condições normais de operação, 
deverão permanecer inacessíveis para ações 
de configuração ou para interação manual 
direta com o fabricante, mediante utilização 
de lacre de segurança, nos termos e condições 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil. 

Parágrafo único. O lacre de segurança 
de que trata o caput será confeccionado 
pela Casa da Moeda do Brasil e deverá 
ser provido de proteção adequada para 
suportar as condições de umidade, 
temperatura, substâncias corrosivas, 
esforço mecânico e fadiga.

DAS OUTRAS DISPOSIÇÕES

Art. 381. O disposto no art. 380 também se 
aplica aos medidores de vazão, condutivímetros 
e demais equipamentos de controle de 
produção exigidos em lei. 

92. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POR ENCOMENDA (art. 493 a 504 IPI)

DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, POR 
ENCOMENDA, COM MATÉRIAS-PRIMAS DO 

ENCOMENDANTE

Art. 493. Nas operações em que um 
estabelecimento mandar industrializar 
produtos, com matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 
adquiridos de terceiros, os quais, sem transitar 
pelo estabelecimento adquirente, forem 
entregues diretamente ao industrializador, será 
observado o seguinte procedimento:

I – pelo remetente das matérias-primas, dos 
produtos intermediários e dos materiais de 
embalagem:

a) emitir nota fiscal em nome do 
estabelecimento adquirente, com a 
qualificação do destinatário industrializador 
pelo nome, endereço e números de 
inscrição no CNPJ e no Fisco estadual; a 
declaração de que os produtos se destinam 
a industrialização; e o destaque do imposto, 
se este for devido; e
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b) emitir nota fiscal em nome do 
estabelecimento industrializador, para 
acompanhar as matérias-primas, sem 
destaque do imposto, e com a qualificação 
do adquirente, por cuja conta e ordem é 
feita a remessa; a indicação, pelo número, 
pela série, se houver, e pela data da nota 
fiscal referida na alínea “a”; e a declaração 
de ter sido o imposto destacado na mesma 
nota, se ocorrer essa circunstância; e

II – pelo estabelecimento industrializador, 
na saída dos produtos resultantes da 
industrialização: emitir nota fiscal em nome 
do encomendante, com a qualificação do 
remetente das matérias-primas e indicação 
da nota fiscal com que forem remetidas; 
o valor total cobrado pela operação, 
com destaque do valor dos produtos 
industrializados ou importados pelo 
estabelecimento, diretamente empregados 
na operação, se ocorrer essa circunstância, 
e o destaque do imposto, se este for devido.

Art. 494. Se os produtos em fase de 
industrialização tiverem de transitar por mais 
de um estabelecimento industrializador, antes 
de serem entregues ao encomendante, deverá 
ser observada a seguinte orientação:

I – cada estabelecimento industrializador 
emitirá na saída dos produtos resultantes 
da industrialização:

a) nota fiscal em nome do industrializador 
seguinte, para acompanhar os produtos, 
sem destaque do imposto e com a 
qualificação do encomendante e do 
industrializador anterior, e a indicação da 
nota fiscal com que os produtos foram 
recebidos; e

b) nota fiscal em nome do estabelecimento 
encomendante, com a indicação da nota 
fiscal com que os produtos foram recebidos 
e a qualificação de seu emitente; a indicação 
da nota fiscal com que os produtos 
saírem para o industrializador seguinte 
e a qualificação deste, conforme alínea 
“a”; o valor total cobrado pela operação, 

com destaque do valor dos produtos 
industrializados ou importados pelo 
estabelecimento, diretamente empregados 
na operação, se ocorrer essa circunstância; 
e o destaque do imposto, se este for devido; 
e

II – pelo industrializador final: adotar, no 
que for aplicável, o roteiro previsto no inciso 
II do art. 493.

Art. 495. Na remessa dos produtos 
industrializados, efetuada pelo industrializador, 
diretamente a outro estabelecimento da firma 
encomendante, ou a estabelecimento de 
terceiros, caberá o seguinte procedimento:

I – pelo estabelecimento encomendante: 
emitir nota fiscal em nome do 
estabelecimento destinatário, com 
destaque do imposto, se este for devido, e 
a declaração “O produto sairá de .............. 
..........., sito na Rua ........................., no 
........, na cidade de ................”; e

II – pelo estabelecimento industrializador: 
emitir nota fiscal em nome do 
estabelecimento encomendante, com 
a declaração “Remessa Simbólica de 
Produtos Industrializados por Encomenda”, 
no local destinado à natureza da operação; 
a indicação da nota fiscal que acompanhou 
as matérias-primas recebidas para 
industrialização, e a qualificação de seu 
emitente; o valor total cobrado pela 
operação, com destaque do valor dos 
produtos industrializados ou importados 
pelo estabelecimento, diretamente 
empregados na operação, se ocorrer essa 
circunstância; e o destaque do imposto, se 
este for devido.

Art. 496. Quando o produto industrializado, 
antes de sair do estabelecimento 
industrializador, for por este adquirido, será 
emitida nota fiscal:

I – pelo industrializador, em nome do 
encomendante, com a qualificação do 
remetente dos produtos recebidos e a 
indicação da nota fiscal com que estes 
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foram recebidos; a declaração “Remessa 
Simbólica de Produtos Industrializados 
por Encomenda”; o valor total cobrado 
pela operação, com destaque do valor dos 
produtos industrializados ou importados 
pelo estabelecimento, diretamente 
empregados na operação, se ocorrer essa 
circunstância; e o destaque do imposto, se 
este for devido; e

II – pelo encomendante, em nome do 
adquirente, com destaque do imposto, se 
este for devido, e a declaração “Sem Valor 
para Acompanhar o Produto”.

Art. 497. Nas notas fiscais emitidas em nome 
do encomendante, o preço da operação, 
para destaque do imposto, será o valor total 
cobrado pela operação, acrescido do valor das 
matérias-primas, dos produtos intermediários 
e dos materiais de embalagem fornecidos pelo 
autor da encomenda, desde que os produtos 
industrializados não se destinem a comércio, 
a emprego em nova industrialização ou a 
acondicionamento de produtos tributados, 
salvo se se tratar de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem usados.

DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE 
PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA

Art. 498. Os produtos importados diretamente, 
bem como os adquiridos em licitação, saídos 
da unidade da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil que processou seu desembaraço ou 
licitação, serão acompanhados, no seu trânsito 
para o estabelecimento importador ou licitante, 
da nota fiscal de que trata o inciso III do art. 
435, quando o transporte dos produtos se fizer 
de uma só vez.

§ 1º Quando o transporte for realizado 
parceladamente:

I – será emitida nota fiscal, relativa à entrada 
de produtos no estabelecimento, pelo valor 
total da operação correspondente ao todo 
e com a declaração de que a remessa será 
realizada parceladamente; e

II – cada remessa, inclusive a primeira, será 
acompanhada pela nota fiscal de que trata 
o inciso III do art. 435 referente à parcela 
transportada, na qual se mencionará o 
número e a data da nota fiscal emitida nos 
termos do inciso I.

§ 2º Nas notas fiscais de que trata este 
artigo deverão constar o número e a data 
do registro da declaração de importação 
no SISCOMEX ou da Guia de Licitação 
correspondente e o órgão da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil onde se processou 
o desembaraço ou a licitação.

§ 3º Nos casos em que for autorizado o 
desembaraço sem o registro da declaração 
no SISCOMEX, deverá constar o número e 
a data da declaração correspondente que 
substitui o mencionado registro.

§ 4º As notas fiscais de que trata este artigo 
poderão deixar de acompanhar os produtos, 
no seu trânsito, até o estabelecimento 
importador ou licitante, desde que haja 
anuência do Fisco estadual que jurisdiciona 
o contribuinte.

§ 5º Na hipótese do § 4º, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil poderá estabelecer 
a documentação que acompanhará os 
produtos, sem prejuízo da exigência da 
documentação imposta pelo Fisco estadual.

Art. 499. No caso de produtos que, sem 
entrar no estabelecimento do importador 
ou licitante, sejam por estes remetidos a 
um ou mais estabelecimentos de terceiros, 
o estabelecimento importador ou licitante 
emitirá:

I – nota fiscal relativa à entrada, para o total 
das mercadorias importadas ou licitadas; e

II – nota fiscal, relativamente à parte 
das mercadorias enviadas a cada 
estabelecimento de terceiros, fazendo 
constar da aludida nota, além da declaração 
prevista no inciso VII do art. 415, o número, 
a série, se houver, e a data da nota fiscal 
referida no inciso I.
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Art. 500. Se a remessa dos produtos 
importados, na hipótese do art. 499, for feita 
para estabelecimento, mesmo exclusivamente 
varejista, do próprio importador, não se 
destacará o imposto na nota fiscal, mas nela 
se mencionarão o número e a data do registro 
da declaração de importação no SISCOMEX, 
em que foi lançado o tributo, e o valor deste, 
calculado proporcionalmente à quantidade dos 
produtos remetidos.

DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 
MERCANTIL

Art. 501. Nas saídas de produtos de 
estabelecimento industrial ou equiparado a 
industrial, a título de consignação mercantil:

I – o consignante emitirá nota fiscal com 
destaque do imposto, se devido, indicando 
como natureza da operação: “Remessa em 
Consignação”; e

II – o consignatário escriturará a nota fiscal 
no livro Registro de Entradas.

Art. 502. Havendo reajuste do preço contratado 
por ocasião da remessa em consignação 
mercantil:

I – o consignante emitirá nota fiscal 
complementar, com destaque do imposto, 
indicando:

a) a natureza da operação: “Reajuste de 
Preço do Produto em Consignação – NF no 
......, de...../.../......”; e

b) o valor do reajuste; e

II – o consignatário escriturará a nota fiscal 
no livro Registro de Entradas.

Art. 503. Quando da venda do produto remetido 
a título de consignação mercantil:

I – o consignante emitirá nota fiscal sem 
destaque do imposto, indicando:

a) a natureza da operação: “Venda”;

b) o valor da operação, que será aquele 
correspondente ao preço do produto 

efetivamente vendido, neste incluído, 
quando for o caso, o valor relativo ao 
reajuste do preço; e

c) a expressão “Simples Faturamento de 
Mercadoria em Consignação – NF no ........, 
de ....../...../...... (e, se for o caso) Reajuste 
de Preço – NF no ........., de ....../...../......”; e

II – o consignatário deverá:

a) emitir nota fiscal indicando como 
natureza da operação: “Venda de 
Mercadoria Recebida em Consignação”; 

b) emitir nota fiscal indicando, além dos 
demais requisitos exigidos:

1. como natureza da operação, a 
expressão “Devolução simbólica de 
mercadoria recebida em consignação”; 
e

2. no campo “Informações Complemen-
tares”, a expressão “Nota fiscal emitida 
em função de venda de mercadoria re-
cebida em consignação pela NF no ..., 
de.../.../...”; e

c) escriturar a nota fiscal de que trata 
o inciso I no livro Registro de Entradas, 
apenas nas colunas “Documento Fiscal” e 
“Observações”, indicando nesta a expressão 
“Compra em Consignação – NF no ........., de 
....../...../......”.

Parágrafo único. O consignante escriturará 
a nota fiscal a que se refere o inciso I, no 
livro Registro de Saídas, apenas nas colunas 
“Documento Fiscal” e “Observações”, 
indicando nesta a expressão “Venda em 
Consignação – NF no ......, de ..../..../....”.

Art. 504. Na devolução de produto remetido em 
consignação mercantil:

I – o consignatário emitirá nota fiscal 
indicando:

a) a natureza da operação: “Devolução de 
Produto Recebido em Consignação”;
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b) o valor do produto efetivamente 
devolvido, sobre o qual foi pago o imposto;

c) o valor do imposto, destacado por ocasião 
da remessa em consignação; e

d) a expressão: “Devolução (Parcial ou 
Total, conforme o caso) de Produto em 
Consignação – NF no ....., de ..../..../....”; e

II – o consignante escriturará a nota fiscal, 
no livro Registro de Entradas, creditando-se 
do valor do imposto de acordo com os arts. 
231 e 232.

93. LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011

Institui o Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários 
para as Empresas Exportadoras 
(Reintegra).

Art. 1º É instituído o Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o 
objetivo de reintegrar valores referentes a 
custos tributários federais residuais existentes 
nas suas cadeias de produção. 

Art. 2º No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica 
produtora que efetue exportação de bens 
manufaturados no País poderá apurar valor 
para fins de ressarcir parcial ou integralmente 
o resíduo tributário federal existente na sua 
cadeia de produção.  

§ 1º O valor será calculado mediante a 
aplicação de percentual estabelecido pelo 
Poder Executivo sobre a receita decorrente 
da exportação de bens produzidos pela 
pessoa jurídica referida no caput.  

§ 2º O Poder Executivo poderá fixar o 
percentual de que trata o § 1º entre zero 
e 3% (três por cento), bem como poderá 
diferenciar o percentual aplicável por setor 
econômico e tipo de atividade exercida.  

§ 3º Para os efeitos deste artigo, considera-
se bem manufaturado no País aquele:  

I – classificado em código da Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Tipi), aprovada pelo 
Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006, relacionado em ato do Poder 
Executivo; e  

II – cujo custo dos insumos importados não 
ultrapasse o limite percentual do preço de 
exportação, conforme definido em relação 
discriminada por tipo de bem, constante do 
ato referido no inciso I deste parágrafo.

§ 4º A pessoa jurídica utilizará o valor 
apurado para:  

I – efetuar compensação com débitos 
próprios, vencidos ou vincendos, relativos 
a tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, observada a 
legislação específica aplicável à matéria; ou  

II – solicitar seu ressarcimento em espécie, 
nos termos e condições estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

§ 5º Para os fins deste artigo, considera-se 
exportação a venda direta ao exterior ou à 
empresa comercial exportadora com o fim 
específico de exportação para o exterior.  

§ 6º O disposto neste artigo não se aplica a:  

I – empresa comercial exportadora; e  

II – bens que tenham sido importados.  
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§ 7º A empresa comercial exportadora é 
obrigada ao recolhimento do valor atribuído 
à empresa produtora vendedora se:  

I – revender, no mercado interno, os 
produtos adquiridos para exportação; ou  

II – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data da emissão da nota fiscal 
de venda pela empresa produtora, não 
houver efetuado a exportação dos produtos 
para o exterior.  

§ 8º O recolhimento do valor referido no 
§ 7º deverá ser efetuado até o décimo dia 
subsequente: ( Redação dada pela Lei nº 
12.688, de 18 de julho de 2012 )

I – ao da revenda no mercado interno; ou 
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho 
de 2012)

II – ao do vencimento do prazo estabelecido 
para a efetivação da exportação. ( Incluído 
pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012 )

§ 9º O recolhimento do valor referido no § 
7º deverá ser efetuado acrescido de multa 
de mora ou de ofício e de juros equivalentes 
à taxa referencial do Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia (Selic), para 
títulos federais, acumulada mensalmente, 
calculados a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da emissão da nota fiscal 
de venda dos produtos para a empresa 
comercial exportadora até o último dia do 
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um 
por cento) no mês do pagamento. ( Incluído 
pela Lei nº 12.688, de 18 de julho de 2012 )

§ 10. As pessoas jurídicas de que tratam os 
arts. 11-A e 11-B da Lei nº 9.440, de 14 de 
março de 1997 , e o art. 1º da Lei nº 9.826, 
de 23 de agosto de 1999 , poderão requerer 
o Reintegra. (Incluído pela Lei nº 12.688, de 
18 de julho de 2012)

§ 11. Do valor apurado referido no caput: 
(Incluído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho 
de 2012 )

I – 17,84% (dezessete inteiros e oitenta 
e quatro centésimos por cento) 
corresponderão a crédito da Contribuição 
para o PIS/Pasep; e ( Incluído pela Lei nº 
12.688, de 18 de julho de 2012 )

II – 82,16% (oitenta e dois inteiros 
e dezesseis centésimos por cento) 
corresponderão a crédito da Cofins. ( 
Incluído pela Lei nº 12.688, de 18 de julho 
de 2012 )

§ 12. Não serão computados na apuração 
da base de cálculo da Contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins os valores ressarcidos 
no âmbito do Reintegra. (Incluído pela Lei 
nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

Art. 3º O Reintegra aplicar-se-á às exportações 
realizadas: (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013)

I – de 4 de junho de 2013 até 31 de 
dezembro de 2013; e (Incluído pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)

II – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

Art. 4º O art. 1º da Lei nº 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 1º As pessoas jurídicas, nas hipóteses de 
aquisição no mercado interno ou de importação 
de máquinas e equipamentos destinados à 
produção de bens e prestação de serviços, 
poderão optar pelo desconto dos créditos da 
Contribuição para o Programa de Integração 
Social/Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição 
para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) de que tratam o inciso III do § 1º do 
art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, o inciso III do § 1º do art. 3º da Lei nº 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4º do 
art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
da seguinte forma:

I – no prazo de 11 (onze) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em agosto de 2011;  
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II – no prazo de 10 (dez) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em setembro de 2011;  

III – no prazo de 9 (nove) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em outubro de 2011;  

IV – no prazo de 8 (oito) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em novembro de 2011;  

V – no prazo de 7 (sete) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em dezembro de 2011;  

VI – no prazo de 6 (seis) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em janeiro de 2012;  

VII – no prazo de 5 (cinco) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em fevereiro de 2012;  

VIII – no prazo de 4 (quatro) meses, no caso 
de aquisições ocorridas em março de 2012;  

IX – no prazo de 3 (três) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em abril de 2012;  

X – no prazo de 2 (dois) meses, no caso de 
aquisições ocorridas em maio de 2012;  

XI – no prazo de 1 (um) mês, no caso de 
aquisições ocorridas em junho de 2012; e  

XII – imediatamente, no caso de aquisições 
ocorridas a partir de julho de 2012.  

§ 1º Os créditos de que trata este artigo 
serão determinados:  

I – mediante a aplicação dos percentuais 
previstos no caput do art. 2º da Lei nº 
10.637, de 2002, e no caput do art. 2º 
da Lei nº 10.833, de 2003, sobre o valor 
correspondente ao custo de aquisição do 
bem, no caso de aquisição no mercado 
interno; ou  

II – na forma prevista no § 3º do art. 15 
da Lei nº 10.865, de 2004, no caso de 
importação.  

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos 
bens novos adquiridos ou recebidos a partir 
de 3 de agosto de 2011.  

§ 3º O regime de desconto de créditos no 
prazo de 12 (doze) meses continua aplicável 

aos bens novos  adquiridos ou recebidos 
a partir do mês de maio de 2008 e 
anteriormente a 3 de agosto de 2011." (NR)  

Art. 5º As empresas fabricantes, no País, de 
produtos classificados nas posições 87.01 a 
87.06 da Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, 
de 2006, observados os limites previstos nos 
incisos I e II do art. 4 o do Decreto-Lei nº 1.199, 
de 27 de dezembro de 1971 , poderão usufruir 
da redução das alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), mediante ato do 
Poder Executivo, com o objetivo de estimular 
a competitividade, a agregação de conteúdo 
nacional, o investimento, a inovação tecnológica 
e a produção local. (Vide art. 53 da Medida 
Provisória nº 563/2012 )

§ 1º A redução de que trata o caput:  

I – deverá observar, atendidos os requisitos 
estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
níveis de investimento, de inovação 
tecnológica e de agregação de conteúdo 
nacional;  

II – poderá ser usufruída até 31 de 
dezembro de 2017; e (Redação dada pela 
Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

III – abrangerá os produtos indicados em 
ato do Poder Executivo.  

§ 2º  Para fins deste artigo, o Poder 
Executivo definirá:  

I – os percentuais da redução de que trata 
o caput, podendo diferenciá-los por tipo 
de produto, tendo em vista os critérios 
estabelecidos no § 1º ; e  

II – a forma de habilitação da pessoa 
jurídica.  

§ 3º A redução de que trata o caput não 
exclui os benefícios previstos nos arts. 11-A 
e 11-B da Lei nº 9.440, de 14 de março de 
1997, e no art. 1º da Lei nº 9.826, de 23 
de agosto de 1999, e o regime especial de 
tributação de que trata o art. 56 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
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de 2001, nos termos, limites e condições 
estabelecidos em ato do Poder Executivo. 

Art. 6º A redução de que trata o art. 5º aplica-
se aos produtos de procedência estrangeira 
classificados nas posições 87.01 a 87.06 da 
Tipi, observado o disposto no inciso III do § 1º 
do art. 5º , atendidos os limites e condições 
estabelecidos em ato do Poder Executivo.  (Vide 
art. 53 da Medida Provisória nº 563/2012 ).

§ 1º Respeitados os acordos internacionais 
dos quais a República Federativa do Brasil 
seja signatária, o disposto no caput aplica-
se somente no caso de saída dos produtos 
importados de estabelecimento importador 
pertencente a pessoa jurídica fabricante 
que atenda aos requisitos mencionados nos 
§§ 1º e 2º do art. 5º .  

§ 2º A exigência de que trata o § 1º não se 
aplica às importações de veículos realizadas 
ao amparo de acordos internacionais que 
contemplem programas de integração 
específicos, nos termos estabelecidos em 
ato do Poder Executivo.  

Art. 7º Até 31 de dezembro de 2014, 
contribuirão sobre o valor da receita bruta, 
excluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos, em substituição às 
contribuições previstas nos incisos I e III do art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, à 
alíquota de 2% (dois por cento): ( Redação dada 
pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 ) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

I – as empresas que prestam os serviços 
referidos nos §§ 4º e 5º do art. 14 da Lei 
nº 11.774, de 17 de setembro de 2008; ( 
Redação dada pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012 ) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

II – as empresas do setor hoteleiro 
enquadradas na subclasse 5510-8/01 
da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas – CNAE 2.0; ( Incluído pela Lei 
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 ) ( 
Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

III – as empresas de transporte rodoviário 
coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, municipal, intermunicipal em 
região metropolitana, intermunicipal, 
interestadual e internacional enquadradas 
nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0. 
( Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012 ) ( Vide art. 78, § 2º, inc. 
II da Lei nº 12.715/2012 )

IV – as empresas do setor de construção 
civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 
433 e 439 da CNAE 2.0; (Incluído pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)

V – as empresas de transporte ferroviário 
de passageiros, enquadradas nas subclasses 
4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0; 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei nº 
12.844/2013)

VI – as empresas de transporte metrofer-
roviário de passageiros, enquadradas na 
subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0; (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013) 
(Vide art. 49, IV,a da Lei nº 12.844/2013)

VII – as empresas de construção de obras 
de infraestrutura, enquadradas nos grupos 
421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0 (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013) 
(Vide art. 49, IV,a da Lei nº 12.844/2013)

§ 1º Durante a vigência deste artigo, as 
empresas abrangidas pelo caput e pelos 
§§ 3º e 4º deste artigo não farão jus às 
reduções previstas no caput do art. 14 da 
Lei nº 11.774, de 2008.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica 
a empresas que exerçam as atividades de 
representante, distribuidor ou revendedor 
de programas de computador, cuja receita 
bruta decorrente dessas atividades seja 
igual ou superior a 95% (noventa e cinco 
por cento) da receita bruta total. ( Redação 
dada pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro 
de 2012 ) ( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 
12.715/2012 )
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§ 3º No caso de empresas de TI e de TIC que 
se dediquem a outras atividades, além das 
previstas no caput, até 31 de dezembro de 
2014, o cálculo da contribuição obedecerá:  
(Vide art. 53 da Medida Provisória nº 
563/2012 ) ( Revogado pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012 ) (Vide art. 79, 
inc. III da Lei 12.715/2012)

I – ao disposto no caput quanto à parcela da 
receita bruta correspondente aos serviços 
relacionados no caput; e  ( Revogado pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 ) 
(Vide art. 79, inc. III da Lei 12.715/2012)

II – ao disposto nos incisos I e III do art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 1991, reduzindo-se o valor 
da contribuição a recolher ao percentual 
resultante da razão entre a receita bruta 
de atividades não relacionadas aos serviços 
de que trata o caput e a receita bruta total.  
( Revogado pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012 ) (Vide art. 79, inc. III da 
Lei 12.715/2012)

§ 4º O disposto neste artigo aplica-se 
também às empresas prestadoras dos 
serviços referidos no § 5º do art. 14 da Lei 
nº 11.774, de 2008. (Vide art. 53 da Medida 
Provisória nº 563/2012 ) ( Revogado pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 ) 
(Vide art. 79, inc. III da Lei 12.715/2012)

§ 5º (VETADO).  

§ 6º No caso de contratação de empresas 
para a execução dos serviços referidos no 
caput, mediante cessão de mão de obra, 
na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa 
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros 
e cinco décimos por cento) do valor bruto 
da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços. ( Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012 ) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

§ 7º As empresas relacionadas no inciso 
IV do caput poderão antecipar para 4 de 
junho de 2013 sua inclusão na tributação 

substitutiva prevista neste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

§ 8º A antecipação de que trata o § 7º será 
exercida de forma irretratável mediante o 
recolhimento, até o prazo de vencimento, 
da contribuição substitutiva prevista no 
caput, relativa a junho de 2013. (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

§ 9º Serão aplicadas às empresas referidas 
no inciso IV do caput as seguintes regras: 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

I – para as obras matriculadas no Cadastro 
Específico do INSS – CEI até o dia 31 
de março de 2013, o recolhimento da 
contribuição previdenciária deverá ocorrer 
na forma dos incisos I e III do caput do art. 
22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
até o seu término; (Incluído pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)

II – para as obras matriculadas no Cadastro 
Específico do INSS – CEI no período 
compreendido entre 1º de abril de 2013 
e 31 de maio de 2013, o recolhimento da 
contribuição previdenciária deverá ocorrer 
na forma do caput, até o seu término; 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

III – para as obras matriculadas no Cadastro 
Específico do INSS – CEI no período 
compreendido entre 1º de junho de 2013 até 
o último dia do terceiro mês subsequente 
ao da publicação desta Lei, o recolhimento 
da contribuição previdenciária poderá 
ocorrer, tanto na forma do caput, como na 
forma dos incisos I e III do caput do art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

IV – para as obras matriculadas no Cadastro 
Específico do INSS – CEI após o primeiro 
dia do quarto mês subsequente ao da 
publicação desta Lei, o recolhimento da 
contribuição previdenciária deverá ocorrer 
na forma do caput, até o seu término; 
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(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

V – no cálculo da contribuição incidente 
sobre a receita bruta, serão excluídas da 
base de cálculo, observado o disposto no 
art. 9º, as receitas provenientes das obras 
cujo recolhimento da contribuição tenha 
ocorrido na forma dos incisos I e III do caput 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013)

§ 10. A opção a que se refere o inciso III 
do § 9º será exercida de forma irretratável 
mediante o recolhimento, até o prazo de 
vencimento, da contribuição previdenciária 
na sistemática escolhida, relativa a junho de 
2013 e será aplicada até o término da obra. 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

§ 11. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

§ 12. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

Art. 8º Até 31 de dezembro de 2014, 
contribuirão sobre o valor da receita bruta, 
excluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um 
por cento), em substituição às contribuições 
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991 , as empresas 
que fabricam os produtos classificados na Tipi, 
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de 
dezembro de 2011 , nos códigos referidos no 
Anexo I. (Redação dada pela Lei nº 12.844, de 
19 de julho de 2013)

I – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 ) 

II – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 ) 

III – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 ) 

IV – (revogado); (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 ) 

V – (revogado). (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )  

§ 1º O disposto no caput: (Redação dada 
pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro 
de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 
12.715/2012 )

I – aplica-se apenas em relação aos 
produtos industrializados pela empresa; 
(Redação dada pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

II – não se aplica: (Redação dada pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

a) a empresas que se dediquem a outras 
atividades, além das previstas no caput, 
cuja receita bruta decorrente dessas outras 
atividades seja igual ou superior a 95% 
(noventa e cinco por cento) da receita bruta 
total; e (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

b) aos fabricantes de automóveis, 
comerciais leves (camionetas, picapes, 
utilitários, vans e furgões), caminhões 
e chassis com motor para caminhões, 
chassis com motor para ônibus, caminhões-
tratores, tratores agrícolas e colheitadeiras 
agrícolas autopropelidas. (Incluído pela Lei 
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) ( 
Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

c) às empresas aéreas internacionais 
de bandeira estrangeira de países que 
estabeleçam, em regime de reciprocidade 
de tratamento, isenção tributária às receitas 
geradas por empresas aéreas brasileiras. 
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(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

§ 2º Para efeito do inciso I do § 1º, 
devem ser considerados os conceitos de 
industrialização e de industrialização por 
encomenda previstos na legislação do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
IPI. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

§ 3º O disposto no caput também se aplica 
às empresas: (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

I – de manutenção e reparação de 
aeronaves, motores, componentes e 
equipamentos correlatos; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
(Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

II – de transporte aéreo de carga; (Incluído 
pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro 
de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 
12.715/2012 )

III – de transporte aéreo de passageiros 
regular; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

IV – de transporte marítimo de carga na 
navegação de cabotagem; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

V – de transporte marítimo de passageiros 
na navegação de cabotagem; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

VI – de transporte marítimo de carga na 
navegação de longo curso; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

VII – de transporte marítimo de passageiros 
na navegação de longo curso; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

VIII – de transporte por navegação interior 
de carga; (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

IX – de transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares; e (Incluído 
pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro 
de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 
12.715/2012 )

X – de navegação de apoio marítimo e 
de apoio portuário. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

XI – de manutenção e reparação de 
embarcações; (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

XII – de varejo que exercem as atividades 
listadas no Anexo II desta Lei; (Incluído pela 
Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

XIII – que realizam operações de carga, 
descarga e armazenagem de contêineres 
em portos organizados, enquadradas 
nas classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 
2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013) (Vide art. 49, IV, b da Lei nº 
12.844/2013)

XIV – de transporte rodoviário de cargas, 
enquadradas na classe 4930-2 da CNAE 
2.0; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei nº 
12.844/2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei nº 
12.844/2013)

XV – de transporte ferroviário de cargas, 
enquadradas na classe 4911-6 da CNAE 
2.0; e (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de 
julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da Lei nº 
12.844/2013)

XVI – jornalísticas e de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens de que trata a Lei 
nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, 
enquadradas nas classes 1811-3, 5811-5, 
5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 
6021-7 e 6319-4 da CNAE 2.0. (Incluído pela 
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Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide 
art. 49, IV,a da Lei nº 12.844/2013)

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, 
ficam incluídos no Anexo I referido no caput 
os produtos classificados nos seguintes 
códigos da Tipi: (Redação dada pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)

I – 9503.00.10, 9503.00.21, 9503.00.22, 
9503.00.29, 9503.00.31, 9503.00.39, 
9503.00.40, 9503.00.50, 9503.00.60, 
9503.00.70, 9503.00.80, 9503.00.91, 
9503.00.97, 9503.00.98, 9503.00.99; 
(Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

II – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

§ 5º No caso de contratação de empresas 
para a execução dos serviços referidos no 
§ 3º, mediante cessão de mão de obra, 
na forma definida pelo art. 31 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa 
contratante deverá reter 3,5% (três inteiros 
e cinco décimos por cento) do valor bruto 
da nota fiscal ou fatura de prestação de 
serviços. (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 
de julho de 2013)

§ 6º As empresas relacionadas na alínea 
c do inciso II do § 1º poderão antecipar 
para 1º de junho de 2013 sua exclusão da 
tributação substitutiva prevista no caput. 
(Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013)

§ 7º A antecipação de que trata o § 6º será 
exercida de forma irretratável mediante o 
recolhimento, até o prazo de vencimento, 
da contribuição previdenciária prevista nos 
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a 
junho de 2013. (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

§ 8º As empresas relacionadas nos incisos 
XI e XII do § 3º poderão antecipar para 4 de 

junho de 2013 sua inclusão na tributação 
substitutiva prevista neste artigo. (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

§ 9º A antecipação de que trata o § 8º será 
exercida de forma irretratável mediante o 
recolhimento, até o prazo de vencimento, 
da contribuição substitutiva prevista no 
caput, relativa a junho de 2013. (Incluído 
pela Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

§ 10. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013) (Vide art. 49, IV,a da 
Lei nº 12.844/2013)

§ 11 O disposto no inciso XII do § 3º do 
caput deste artigo e no Anexo II desta Lei 
não se aplica:

I – às empresas de varejo dedicadas 
exclusivamente ao comércio fora de lojas 
físicas, realizado via internet, telefone, 
catálogo ou outro meio similar; e (Incluído 
pela Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 
2013)

II – às lojas ou rede de lojas com caracte-
rísticas similares a supermercados, que co-
mercializam brinquedos, vestuário e outros 
produtos, além de produtos alimentícios 
cuja participação, no ano calendário ante-
rior, seja superior a 10% (dez por cento) da 
receita total. (Incluído pela Lei nº 12.873, de 
24 de outubro de 2013)

Art. 9º Para fins do disposto nos arts. 7º e 8º 
desta Lei:  

I – a receita bruta deve ser considerada sem 
o ajuste de que trata o inciso VIII do art. 
183 da Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 
1976;  

II – exclui-se da base de cálculo das 
contribuições a receita bruta: (Redação pela 
Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013)

a) de exportações; e (Incluído pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)
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b) decorrente de transporte internacional 
de carga; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 
de julho de 2013)

III – a data de recolhimento das 
contribuições obedecerá ao disposto na 
alínea "b" do inciso I do art. 30 da Lei nº 
8.212, de 1991;  

IV – a União compensará o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social, de que trata o 
art. 68 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, no valor correspondente 
à estimativa de renúncia previdenciária 
decorrente da desoneração, de forma a não 
afetar a apuração do resultado financeiro 
do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS); e  

V – com relação às contribuições de que 
tratam os arts. 7º e 8º , as empresas 
continuam sujeitas ao cumprimento das 
demais obrigações previstas na legislação 
previdenciária.

VI – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

VII – para os fins da contribuição prevista 
no caput dos arts. 7º e 8º, considera-
se empresa a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a cooperativa, a empresa 
individual de responsabilidade limitada e 
o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
Código Civil, devidamente registrados no 
Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme 
o caso; (Incluído pela Lei nº 12.844, de 19 
de julho de 2013)

VIII – para as sociedades cooperativas, a 
metodologia adotada para a contribuição 
sobre a receita bruta, em substituição às 
contribuições previstas nos incisos I e III 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, limita-se ao art. 8º e somente 
às atividades abrangidas pelos códigos 
referidos no Anexo I. (Incluído pela Lei 
nº 12.844, de 19 de julho de 2013) (Vide 

Medida Provisória nº 634, de 26 de 
dezembro de 2013)

IX – (Vide Medida Provisória nº 634, de 26 
de dezembro de 2013)

§ 1º No caso de empresas que se dedicam 
a outras atividades além das previstas 
nos arts. 7º e 8º, até 31 de dezembro de 
2014, o cálculo da contribuição obedecerá: 
(Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

I – ao disposto no caput desses artigos 
quanto à parcela da receita bruta 
correspondente às atividades neles 
referidas; e(Incluído pela Lei nº 12.715, de 
17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º 
da Lei nº 12.715/2012 )

II – ao disposto no art. 22 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, reduzindo-se o valor 
da contribuição dos incisos I e III do caput 
do referido artigo ao percentual resultante 
da razão entre a receita bruta de atividades 
não relacionadas aos serviços de que 
tratam o caput do art. 7º e o § 3º do art. 8º 
ou à fabricação dos produtos de que trata 
o caput do art. 8º e a receita bruta total. 
(Redação dada pela Lei nº 12.794, de 2 de 
abril de 2013) (Vide art. 21, inc. I da Lei nº 
12.794/2013)

§ 2º A compensação de que trata o inciso IV 
do caput será feita na forma regulamentada 
em ato conjunto da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda, 
Instituto Nacional do Seguro Social – 
INSS e Ministério da Previdência Social, 
mediante transferências do Orçamento 
Fiscal. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

§ 3º Relativamente aos períodos anteriores 
à tributação da empresa nas formas 
instituídas pelos arts. 7º e 8º desta Lei, 
mantém-se a incidência das contribuições 
previstas no art. 22 da Lei nº 8.212, de 
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24 de julho de 1991, aplicada de forma 
proporcional sobre o 13º (décimo terceiro) 
salário. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

§ 4º Para fins de cálculo da razão a que se 
refere o inciso II do § 1º, aplicada ao 13º 
(décimo terceiro) salário, será considerada 
a receita bruta acumulada nos 12 (doze) 
meses anteriores ao mês de dezembro de 
cada ano-calendário. (Incluído pela Lei nº 
12.715, de 17 de setembro de 2012) ( Vide 
art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

§ 5º O disposto no § 1º aplica-se às empresas 
que se dediquem a outras atividades, além 
das previstas nos arts. 7º e 8º, somente 
se a receita bruta decorrente de outras 
atividades for superior a 5% (cinco por 
cento) da receita bruta total. (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

§ 6º Não ultrapassado o limite previsto no § 
5º, a contribuição a que se refere o caput dos 
arts. 7º e 8º será calculada sobre a receita 
bruta total auferida no mês. ( Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012 )

§ 7º Para efeito da determinação da base 
de cálculo, podem ser excluídos da receita 
bruta: (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da Lei 
nº 12.715/2012 )

I – as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos; (Incluído pela 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012) 
( Vide art. 78, § 2º da Lei nº 12.715/2012 )

II – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

III – o Imposto sobre Produtos 
Industrializados – IPI, se incluído na receita 
bruta; e (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º da 
Lei nº 12.715/2012 )

IV – o Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, quando cobrado 
pelo vendedor dos bens ou prestador 
dos serviços na condição de substituto 
tributário. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 
17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º 
da Lei nº 12.715/2012 )

§ 8º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

§ 9º As empresas para as quais a 
substituição da contribuição previdenciária 
sobre a folha de pagamento pela 
contribuição sobre a receita bruta estiver 
vinculada ao seu enquadramento no CNAE 
deverão considerar apenas o CNAE relativo 
a sua atividade principal, assim considerada 
aquela de maior receita auferida ou 
esperada, não lhes sendo aplicado o 
disposto no § 1º. (Incluído pela Lei nº 
12.844, de 19 de julho de 2013)

§ 10. Para fins do disposto no § 9º, a base 
de cálculo da contribuição a que se referem 
o caput do art. 7º e o caput do art. 8º será a 
receita bruta da empresa relativa a todas as 
suas atividades. (Incluído pela Lei nº 12.844, 
de 19 de julho de 2013)

§11. (Vide Medida Provisória nº 634, de 26 
de dezembro de 2013)

§12. (Vide Medida Provisória nº 634, de 26 
de dezembro de 2013)

Art. 10. Ato do Poder Executivo instituirá 
comissão tripartite com a finalidade de 
acompanhar e avaliar a implementação das 
medidas de que tratam os arts. 7 o a 9 o , 
formada por representantes dos trabalhadores 
e empresários dos setores econômicos neles 
indicados, bem como do Poder Executivo 
federal. ( Regulamentado pelo Decreto nº 7.711, 
de 3 de abril de 2012 )
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Parágrafo único. Os setores econômicos 
referidos nos arts. 7º e 8º serão 
representados na comissão tripartite de que 
trata o caput. (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 
2º da Lei nº 12.715/2012 )

Art. 11. O art. 1º da Medida Provisória nº 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

"Art. 1º Sem prejuízo das demais normas em 
vigor aplicáveis à matéria, a partir do ano-
calendário de 2000, as pessoas jurídicas que 
tenham projeto protocolizado e aprovado 
até 31 de dezembro de 2013 para instalação, 
ampliação, modernização ou diversificação 
enquadrado em setores da economia 
considerados, em ato do Poder Executivo, 
prioritários para o desenvolvimento regional, 
nas áreas de atuação da Superintendência 
de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e 
da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (Sudam), terão direito à redução de 
75% (setenta e cinco por cento) do imposto 
sobre a renda e adicionais calculados com base 
no lucro da exploração.

............................................................................

§ 1º A.  As pessoas jurídicas fabricantes de 
máquinas, equipamentos, instrumentos e 
dispositivos, baseados em tecnologia digital, 
voltados para o programa de inclusão digital 
com projeto aprovado nos termos do caput 
terão direito à isenção do imposto sobre a 
renda e do adicional, calculados com base 
no lucro da exploração.

............................................................................

§ 3º A.  No caso de projeto de que trata o 
§ 1º -A que já esteja sendo utilizado para 
o benefício fiscal nos termos do caput , 
o prazo de fruição passa a ser de 10 (dez) 
anos contado a partir da data de publicação 
da Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto 
de 2011.

............................................................................

Art. 12. O art. 7º da Lei nº 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 7º As pessoas jurídicas que aufiram as 
receitas de que trata o inciso XXIII do art. 10 
da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
são obrigadas a instalar equipamento emissor 
de cupom fiscal em seus estabelecimentos, 
ou outro sistema equivalente para controle de 
receitas, na forma disciplinada pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil." (NR)  

Art. 13. O art. 19-A da Lei nº 11.196, de 21 
de novembro de 2005, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 19-A. A pessoa jurídica poderá excluir do 
lucro líquido, para efeito de apuração do lucro 
real e da base de cálculo da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), os dispêndios 
efetivados em projeto de pesquisa científica 
e tecnológica e de inovação tecnológica a 
ser executado por Instituição Científica e 
Tecnológica (ICT), a que se refere o inciso V 
do caput do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de 
dezembro de 2004, ou por entidades científicas 
e tecnológicas privadas, sem fins lucrativos, 
conforme regulamento.

............................................................................

Art. 14. Os cigarros classificados no código 
2402.20.00 da Tipi, aprovada pelo Decreto 
nº 6.006, de 2006, de fabricação nacional ou 
importados, excetuados os classificados no 
Ex 01, são sujeitos ao IPI à alíquota de 300% 
(trezentos por cento).  

§ 1º É facultado ao Poder Executivo alterar 
a alíquota de que trata o caput, observado 
o disposto nos incisos I e II do art. 4º do 
Decreto-Lei nº 1.199, de 1971.  

§ 2º O IPI será calculado mediante aplicação 
da alíquota sobre o valor tributável disposto 
no inciso I do art. 4 o do Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977.  

Art. 15. A percentagem fixada pelo Poder 
Executivo, em observância ao disposto no 
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inciso I do art. 4º do Decreto-Lei nº 1.593, de 
1977, não poderá ser inferior a 15% (quinze por 
cento).  

Art. 16. O IPI de que trata o art. 14 será apurado 
e recolhido uma única vez:  

I – pelo estabelecimento industrial, em 
relação às saídas dos cigarros destinados ao 
mercado interno; ou  

II – pelo importador, no desembaraço 
aduaneiro dos cigarros de procedência 
estrangeira.  

§ 1º Na hipótese de adoção de preços 
diferenciados em relação a uma mesma 
marca comercial de cigarro, prevalecerá, 
para fins de apuração e recolhimento do IPI, 
o maior preço de venda no varejo praticado 
em cada Estado ou no Distrito Federal.  

§ 2º A Secretaria da Receita Federal do 
Brasil divulgará, por meio de seu sítio na 
internet, o nome das marcas comerciais de 
cigarros e os preços de venda no varejo de 
que trata o § 1º , bem como a data de início 
de sua vigência.  

Art. 17. A pessoa jurídica industrial ou 
importadora dos cigarros referidos no art. 14 
poderá optar por regime especial de apuração e 
recolhimento do IPI, no qual o valor do imposto 
será obtido pelo somatório de 2 (duas) parcelas, 
calculadas mediante a utilização de alíquotas:  

I – ad valorem, observado o disposto no § 
2º do art. 14; e  

II – específica, fixada em reais por vintena, 
tendo por base as características físicas do 
produto.  

§ 1º O Poder Executivo fixará as alíquotas 
do regime especial de que trata o caput:  

I – em percentagem não superior a um terço 
da alíquota de que trata o caput do art. 14, 
em relação à alíquota ad valorem; ou  

II – em valor não inferior a R$ 0,80 (oitenta 
centavos de real), em relação à alíquota 
específica.  

§ 2º As disposições contidas no art. 16 
também se aplicam ao IPI devido pelas 
pessoas jurídicas optantes pelo regime 
especial de que trata o caput.  

§ 3º  A propositura pela pessoa jurídica de 
ação judicial questionando os termos do 
regime especial de que trata o caput implica 
desistência da opção e incidência do IPI na 
forma do art. 14.  

Art. 18. A opção pelo regime especial previsto 
no art. 17 será exercida pela pessoa jurídica 
em relação a todos os estabelecimentos, até 
o último dia útil do mês de dezembro de cada 
ano-calendário, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia do ano-calendário subsequente ao 
da opção.  

§ 1º A opção a que se refere este artigo 
será automaticamente prorrogada para 
o ano-calendário seguinte, salvo se a 
pessoa jurídica dela desistir, nos termos e 
condições estabelecidos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.  

§ 2º No ano-calendário em que a pessoa 
jurídica iniciar atividades de produção ou 
importação de cigarros de que trata o art. 
14, a opção pelo regime especial poderá 
ser exercida em qualquer data, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da opção.  

§ 3º Excepcionalmente no ano-calendário 
de 2011, a opção a que se refere o caput 
poderá ser exercida até o último dia útil 
do mês de novembro de 2011, produzindo 
efeitos a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao da opção.  

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
divulgará, por meio de seu sítio na internet, 
o nome das pessoas jurídicas optantes na 
forma deste artigo, bem como a data de 
início da respectiva opção.  

Art. 19. Nas hipóteses de infração à legislação 
do IPI, a exigência de multas e juros de mora 
dar-se-á em conformidade com as normas 
gerais desse imposto.  
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Art. 20. O Poder Executivo poderá fixar 
preço mínimo de venda no varejo de cigarros 
classificados no código 2402.20.00 da Tipi, 
válido em todo o território nacional, abaixo do 
qual fica proibida a sua comercialização.  

§ 1º Secretaria da Receita Federal do 
Brasil aplicará pena de perdimento aos 
cigarros comercializados em desacordo 
com o disposto no caput, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis na hipótese de 
produtos introduzidos clandestinamente 
em território nacional.  

§ 2º É vedada, pelo prazo de 5 (cinco) anos-
calendário, a comercialização de cigarros 
pela pessoa jurídica enquadrada por 
descumprimento ao disposto no caput. 

§ 3º É sujeito ao cancelamento do registro 
especial de fabricante de cigarros de que 
trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.593, de 
1977, o estabelecimento industrial que:  

I – divulgar tabela de preços de venda no 
varejo em desacordo com o disposto no 
caput; ou  

II – comercializar cigarros com pessoa 
jurídica enquadrada na hipótese do § 2º .  

Art. 21. O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 8º   ...........................................................

............................................................................

§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do 
caput é acrescida de 1,5 (um inteiro e cinco 
décimos) pontos percentuais, na hipótese 
da importação dos bens classificados na 
Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada 
pelo Decreto n o 6.006, de 28 de dezembro 
de 2006: 

I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 
42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 
6812.91.00 e 9404.90.00 e nos capítulos 61 
e 62;  

II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 
4202.31.00, 4202.91.00 e 4205.00.00;  

III – nos códigos 6309.00 e 64.01 a 64.06;  

IV – nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 
e 41.14; 

V – nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 
96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00; e  

VI – no código 9506.62.00." (NR)  

Art. 22. O art. 25 da Lei nº 11.508, de 20 de 
julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 25.  O ato de criação de ZPE já autorizada 
até 13 de outubro de 1994 caducará se até 31 
de dezembro de 2012 a administradora da ZPE 
não tiver iniciado, efetivamente, as obras de 
implantação." (NR)  

Art. 23. O art. 11 da Lei nº 7.291, de 19 de 
dezembro de 1984, passa vigorar com a seguinte 
redação:  

"Art. 11.  ............................................................

............................................................................

§ 4º Para fins de cálculo da contribuição de 
que trata o caput deste artigo, do valor total 
do movimento geral de apostas do mês 
anterior serão deduzidos:  

I – os valores pagos aos apostadores; e  

II – os valores pagos, a título de prêmio, 
aos proprietários, criadores de cavalos e 
profissionais do turfe." (NR)  

Art. 24. Sem prejuízo do disposto na Lei 
Complementar n o 116, de 31 de julho de 2003, 
é o Poder Executivo autorizado a instituir a 
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis 
e outras Operações que Produzam Variações 
no Patrimônio (NBS) e as Notas Explicativas da 
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis 
e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio (Nebs).  

Art. 25. É instituída a obrigação de prestar 
informações para fins econômico-comerciais 
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ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no País e residentes 
ou domiciliados no exterior que compreendam 
serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas 
físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes 
despersonalizados.  

§ 1º A prestação das informações de que 
trata o caput deste artigo:  

I – será estabelecida na forma, no prazo e 
nas condições definidos pelo Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior;  

II – não compreende as operações de 
compra e venda efetuadas exclusivamente 
com mercadorias; e  

III – será efetuada por meio de sistema 
eletrônico a ser disponibilizado na rede 
mundial de computadores.  

§ 2º Os serviços, os intangíveis e as outras 
operações de que trata o caput deste artigo 
serão definidos na Nomenclatura de que 
trata o art. 24.  

§ 3º São obrigados a prestar as informações 
de que trata o caput deste artigo:  

I – o prestador ou tomador do serviço 
residente ou domiciliado no Brasil;  

II – a pessoa física ou jurídica, residente 
ou domiciliada no Brasil, que transfere ou 
adquire o intangível, inclusive os direitos 
de propriedade intelectual, por meio de 
cessão, concessão, licenciamento ou por 
quaisquer outros meios admitidos em 
direito; e  

III – a pessoa física ou jurídica ou o 
responsável legal do ente despersonalizado, 
residente ou domiciliado no Brasil, que 
realize outras operações que produzam 
variações no patrimônio.  

§ 4º A obrigação prevista no caput deste 
artigo estende-se ainda:  

I – às operações de exportação e importação 
de serviços, intangíveis e demais operações; 
e  

II – às operações realizadas por meio de 
presença comercial no exterior relacionada 
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, 
conforme alínea "d" do Artigo XXVIII do 
Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(Gats), aprovado pelo Decreto Legislativo 
nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e 
promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 
de dezembro de 1994.   

§ 5º As situações de dispensa da 
obrigação previstas no caput deste 
artigo serão definidas pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.  

§ 6º As informações de que trata o caput 
deste artigo poderão subsidiar outros 
sistemas eletrônicos da administração 
pública.  

Art. 26. As informações de que trata o 
art. 25 serão utilizadas pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior na sistemática de coleta, tratamento e 
divulgação de estatísticas, no auxílio à gestão e 
ao acompanhamento dos mecanismos de apoio 
ao comércio exterior de serviços, intangíveis 
e às demais operações, instituídos no âmbito 
da administração pública, bem como no 
exercício das demais atribuições legais de sua 
competência.  

§ 1º As pessoas de que trata o § 3º do art. 25 
deverão indicar a utilização dos mecanismos 
de apoio ao comércio exterior de serviços, 
intangíveis e às demais operações, mediante 
a vinculação desses às informações de que 
trata o art. 25, sem prejuízo do disposto na 
legislação específica.  

§ 2º Os órgãos e as entidades da 
administração pública que tenham 
atribuição legal de regulação, normatização, 
controle ou fiscalização dos mecanismos 
previstos no caput deste artigo utilizarão a 
vinculação de que trata o § 1º deste artigo 
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para verificação do adimplemento das 
condições necessárias à sua fruição.  

§ 3º A concessão ou o reconhecimento dos 
mecanismos de que trata o caput deste 
artigo é condicionada ao cumprimento da 
obrigação prevista no art. 25.  

§ 4º O Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior assegurará os 
meios para cumprimento do previsto neste 
artigo. 

Art. 27. O Ministério da Fazenda e o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior emitirão as normas complementares 
para o cumprimento do disposto nos arts. 24 a 
26 desta Lei.  

Art. 28. As regras de origem de que trata o 
Acordo sobre Regras de Origem do Acordo 
Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 1994 
(Gatt), aprovado pelo Decreto Legislativo n o 30, 
de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo 
Decreto n o 1.355, de 30 de dezembro de 1994, 
serão aplicadas tão somente em instrumentos 
não preferenciais de política comercial, de 
forma consistente, uniforme e imparcial.  

Art. 29. As investigações de defesa comercial 
sob a competência do Departamento de 
Defesa Comercial (Decom) da Secretaria 
de Comércio Exterior (Secex) do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior serão baseadas na origem declarada do 
produto.  

§ 1º A aplicação de medidas de defesa 
comercial será imposta por intermédio 
de ato específico da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) e prescindirá de 
investigação adicional àquela realizada ao 
amparo do caput.  

§ 2º Ainda que os requisitos estabelecidos 
nesta Lei tenham sido cumpridos, poderão 
ser estendidas medidas de defesa comercial 
amparadas pelo art. 10-A da Lei nº 9.019, 
de 30 de março de 1995, a produtos cuja 
origem seja distinta daquela na qual se 
baseou a aplicação da medida de defesa 

comercial a que faz referência o § 1º deste 
artigo.  

Art. 30. Nos casos em que a aplicação de medida 
de defesa comercial tiver sido estabelecida por 
ato específico da Camex com base na origem 
dos produtos, a cobrança dos valores devidos 
será realizada pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, considerando as regras de origem não 
preferenciais estabelecidas nos arts. 31 e 32 
desta Lei.  

Art. 31. Respeitados os critérios decorrentes 
de ato internacional de que o Brasil seja parte, 
tem-se por país de origem da mercadoria 
aquele onde houver sido produzida ou, no caso 
de mercadoria resultante de material ou de 
mão de obra de mais de um país, aquele onde 
houver recebido transformação substancial.  

§ 1º  Considera-se mercadoria produzida, 
para fins do disposto nos arts. 28 a 45 desta 
Lei:  

I – os produtos totalmente obtidos, assim 
entendidos:  

a) produtos do reino vegetal colhidos no 
território do país;  

b) animais vivos, nascidos e criados no 
território do país;  

c) produtos obtidos de animais vivos no 
território do país;  

d) mercadorias obtidas de caça, captura 
com armadilhas ou pesca realizada no 
território do país;

e) minerais e outros recursos naturais não 
incluídos nas alíneas "a" a "d", extraídos ou 
obtidos no território do país;  

f) peixes, crustáceos e outras espécies 
marinhas obtidos do mar fora de suas 
zonas econômicas exclusivas por barcos 
registrados ou matriculados no país e 
autorizados para arvorar a bandeira desse 
país, ou por barcos arrendados ou fretados 
a empresas estabelecidas no território do 
país;  
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g) mercadorias produzidas a bordo de 
barcos-fábrica a partir dos produtos 
identificados nas alíneas "d" e "f" deste 
inciso, sempre que esses barcos-fábrica 
estejam registrados, matriculados em 
um país e estejam autorizados a arvorar a 
bandeira desse país, ou por barcos-fábrica 
arrendados ou fretados por empresas 
estabelecidas no território do país;  

h) mercadorias obtidas por uma pessoa 
jurídica de um país do leito do mar ou do 
subsolo marinho, sempre que o país tenha 
direitos para explorar esse fundo do mar ou 
subsolo marinho; e

i) mercadorias obtidas do espaço 
extraterrestre, sempre que sejam obtidas 
por pessoa jurídica ou por pessoa natural 
do país;  

II – os produtos elaborados integralmente 
no território do país, quando em sua 
elaboração forem utilizados, única e 
exclusivamente, materiais dele originários.  

§ 2º Entende-se por transformação 
substancial, para efeito do disposto nos 
arts. 28 a 45 desta Lei, os produtos em cuja 
elaboração forem utilizados materiais não 
originários do país, quando resultantes 
de um processo de transformação que 
lhes confira uma nova individualidade, 
caracterizada pelo fato de estarem 
classificados em uma posição tarifária 
(primeiros 4 (quatro) dígitos do Sistema 
Harmonizado de Designação e Codificação 
de Mercadorias – SH) diferente da posição 
dos mencionados materiais, ressalvado o 
disposto no § 3 o deste artigo.  

§ 3º Não será considerado originário do 
país exportador o produto resultante de 
operação ou processo efetuado no seu 
território, pelo qual adquire a forma final 
em que será comercializado, quando, na 
operação ou no processo, for utilizado 
material ou insumo não originário do 
país e consista apenas em montagem, 
embalagem, fracionamento em lotes ou 

volumes, seleção, classificação, marcação, 
composição de sortimentos de mercadorias 
ou simples diluições em água ou outra 
substância que não altere as características 
do produto como originário ou outras 
operações ou processos equivalentes, ainda 
que essas operações alterem a classificação 
do produto, considerada a 4 (quatro) 
dígitos.  

Art. 32. O Poder Executivo poderá definir 
critérios de origem não preferenciais 
específicos.  

Parágrafo único. Os requisitos específicos 
definidos com base no caput prevalecerão 
sobre os estabelecidos no art. 31 desta Lei.  

Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e a Secex, no âmbito de suas competências, 
promoverão a verificação de origem não 
preferencial sob os aspectos da autenticidade, 
veracidade e observância das normas previstas 
nos arts. 28 a 45 desta Lei ou em seus 
regulamentos.  

Art. 34. A comprovação de origem será 
verificada mediante a apresentação pelo 
exportador/produtor ou pelo importador de 
informações relativas, dentre outras:  

I – à localização do estabelecimento 
produtor;  

II – à capacidade operacional;  

III – ao processo de fabricação;  

IV – às matérias-primas constitutivas; e  

V – ao índice de insumos não originários 
utilizados na obtenção do produto.  

§ 1º A apresentação das informações a que 
se refere o caput não exclui a possibilidade 
de realização de diligência ou fiscalização no 
estabelecimento produtor ou exportador.  

§ 2º O Poder Executivo poderá estabelecer 
os procedimentos e os requisitos adicionais 
necessários à comprovação de origem, bem 
como a forma, o prazo para apresentação e 
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o conteúdo dos documentos exigidos para 
sua verificação.  

Art. 35. O importador é solidariamente 
responsável pelas informações apresentadas 
pelo exportador/produtor relativas aos 
produtos que tenha importado.  

Art. 36. Compete à Secex realizar a verificação 
de origem não preferencial, mediante denúncia 
ou de ofício, na fase de licenciamento de 
importação.  

Art. 37. A não comprovação da origem 
declarada implicará o indeferimento da licença 
de importação pela Secex.  

§ 1º Após o indeferimento da licença de 
importação para determinada mercadoria, 
a Secex estenderá a medida às importações 
de mercadorias idênticas do mesmo 
exportador ou produtor até que ele 
demonstre o cumprimento das regras de 
origem.  

§ 2º A Secex estenderá a medida às 
importações de mercadorias idênticas de 
outros exportadores ou produtores do 
mesmo país ou de outros países que não 
cumpram com as regras de origem.  

Art. 38. A licença de importação do produto 
objeto da verificação somente será deferida 
após a conclusão do processo de investigação 
que comprove a origem declarada.  

Art. 39. Compete à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil realizar a verificação de origem não 
preferencial no curso do despacho aduaneiro ou 
durante a realização de ações fiscais aduaneiras 
iniciadas após o desembaraço de mercadorias 
e aplicar, quando cabível, as penalidades 
pecuniárias estabelecidas nesta Lei.  

Art. 40. No caso de importação de produto 
submetido à restrição quantitativa, quando 
não for comprovada a origem declarada, o 
importador é obrigado a devolver os produtos 
ao exterior.  

Parágrafo único. O importador arcará com os 
ônus decorrentes da devolução ao exterior dos 
produtos a que se refere o caput.  

Art. 41. Sem prejuízo da caracterização de 
abandono, nos termos do inciso II do art. 23 
do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, 
durante o curso do despacho aduaneiro, a 
importação de produto submetido a restrição 
quantitativa, quando a origem declarada não 
for comprovada, estará sujeita à multa de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) por dia, contada da 
data do registro da Declaração de Importação 
até a data da efetiva devolução do produto ao 
exterior.  

Art. 42. Excetuado o caso previsto no art. 41 
desta Lei, a falta de comprovação da origem não 
preferencial sujeitará o importador à multa de 
30% (trinta por cento) sobre o valor aduaneiro 
da mercadoria.  

Art. 43. A aplicação de penalidades relacionadas 
com a comprovação de origem não prejudica a 
cobrança, provisória ou definitiva, de direito 
antidumping ou compensatório ou, ainda, de 
medidas de salvaguarda, pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil.  

Art. 44. A Secex e a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil notificarão uma à outra por 
escrito a abertura e a conclusão dos respectivos 
processos de investigação de origem não 
preferencial e os conduzirão de forma 
coordenada.  

Parágrafo único. Em caso de abertura 
de investigação por um órgão sobre 
determinado produto e empresa que já 
tenham sido objeto de investigação anterior 
por outro órgão, as informações obtidas 
por este e suas conclusões deverão ser 
levadas em consideração no processo de 
investigação aberto.  

Art. 45. A Secex e a Secretaria da Receita 
Federal do Brasil expedirão, no âmbito de suas 
competências, as normas complementares 
necessárias à execução dos arts. 28 a 44 desta 
Lei.
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Art. 46. (VETADO). 

Art. 47-A. Fica suspensa a incidência da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre 
as receitas decorrentes da venda de matéria-
prima in natura de origem vegetal, destinada 
à produção de biodiesel, quando efetuada por 
pessoa jurídica ou cooperativa referida no § 1º 
do art. 47 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.715, 
de 17 de setembro de 2012) ( Vide art. 78, § 2º 
da Lei nº 12.715/2012 )

Art. 48. É alterado o texto da coluna "FATOS 
GERADORES" do item 9.1 do Anexo II da Lei n 
o 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: "Registro, 
revalidação ou renovação de registro de 
fumígenos, com exceção dos produtos 
destinados exclusivamente à exportação". 

Art. 49. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 2º É proibido o uso de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou 
qualquer outro produto fumígeno, derivado 
ou não do tabaco, em recinto coletivo 
fechado, privado ou público.

............................................................................

§ 3º Considera-se recinto coletivo o local 
fechado, de acesso público, destinado a 
permanente utilização simultânea por 
várias pessoas." (NR) 

"Art. 3º É vedada, em todo o território nacional, 
a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, 
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, com 
exceção apenas da exposição dos referidos 
produtos nos locais de vendas, desde que 
acompanhada das cláusulas de advertência a 
que se referem os §§ 2º , 3º e 4º deste artigo e 
da respectiva tabela de preços, que deve incluir 
o preço mínimo de venda no varejo de cigarros 
classificados no código 2402.20.00 da Tipi, 
vigente à época, conforme estabelecido pelo 
Poder Executivo.

............................................................................

§ 5º Nas embalagens de produtos fumígenos 
vendidas diretamente ao consumidor, as 
cláusulas de advertência a que se refere o 
§ 2º deste artigo serão sequencialmente 
usadas, de forma simultânea ou rotativa, 
nesta última hipótese devendo variar no 
máximo a cada 5 (cinco) meses, inseridas, 
de forma legível e ostensivamente 
destacada, em 100% (cem por cento) de sua 
face posterior e de uma de suas laterais. 

§ 6º A partir de 1º de janeiro de 2016, além 
das cláusulas de advertência mencionadas 
no § 5º deste artigo, nas embalagens de 
produtos fumígenos vendidas diretamente 
ao consumidor também deverá ser 
impresso um texto de advertência adicional 
ocupando 30% (trinta por cento) da parte 
inferior de sua face frontal.  

§ 7º (VETADO)." (NR)  

Art. 50. O Poder Executivo regulamentará o 
disposto nos arts. 1º a 3º , 7º a 10, 14 a 20, 46 e 
49 desta Lei.  

Art. 51. Revogam-se: 

I – a partir de 1º de julho de 2012, o art. 1º 
da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007; 
e 

II – a partir da data de entrada em vigor dos 
arts. 14 a 20 desta Lei, o art. 6º do Decreto-
Lei nº 1.593, de 21 de dezembro de 1977. 

Art. 52. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

§ 1º Os arts. 1º a 3º produzirão efeitos 
somente após a sua regulamentação.  

§ 2º Os arts. 7º a 9º e 14 a 21 entram 
em vigor no primeiro dia do quarto mês 
subsequente à data de publicação da 
Medida Provisória nº 540, de 2 de agosto de 
2011, observado o disposto nos §§ 3º e 4º 
deste artigo.  

§ 3º Os §§ 3º a 5º do art. 7º e os incisos III 
a V do caput do art. 8º desta Lei produzirão 
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efeitos a partir do primeiro dia do quarto 
mês subsequente à data de publicação 
desta Lei.  

§ 4º Os incisos IV a VI do § 21 do art. 8º 
da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, 
com a redação dada pelo art. 21 desta Lei, 
produzirão efeitos a partir do primeiro 

dia do quarto mês subsequente à data de 
publicação desta Lei.  

§ 5º Os arts. 28 a 45 entram em vigor 70 
(setenta) dias após a data de publicação 
desta Lei. 

Brasília, 14 de dezembro  de 2011; 190º da 
Independência e 123º da República. 

94. O PROGRAMA INOVAR-AUTO

O Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de 
Veículos Automotores (Inovar-Auto), é uma medida adotada pelo Governo Federal com o 
objetivo de estimular o investimento na indústria automobilística nacional. Estima-se que até 
2015 o Programa levantará mais de R$ 50 bilhões em investimentos no setor.

As medidas introduzidas pelo Programa Inovar-Auto fazem parte da política industrial, 
tecnológica e de comércio exterior chamado “Plano Brasil Maior”, e concede benefícios em 
relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para as empresas que estimularem e 
investirem na inovação e em pesquisa e desenvolvimento dentro do Brasil.

O programa prevê um desconto de até 30 pontos porcentuais no IPI para automóveis 
produzidos e vendidos no País; para ter direito ao incentivo, no entanto, os interessados devem 
cumprir uma série de contrapartidas, que vão aumentar gradualmente a partir do início do 
programa.

Habilitação ao regime

São beneficiárias do novo regime Inovar-Auto as empresas que:

Produzem veículos no país,

As que não produzem, mas comercializam, e

As empresas que apresentam projeto de investimento no setor automotivo.

Para que as empresas interessadas possam se  habilitar ao novo regime automotivo, terão de se 
comprometer com um conjunto de metas no período de 2013-2017. Uma vez que estas forem 
habilitadas, poderão obter os benefícios do crédito presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) de até 30 pontos percentuais.

95. TEMAS PARA A PROVA DISCURSIVA

1. O presente artigo tratará de interessante aspecto abordado no julgamento de demanda 
específica, em que a recorrente, American Virginia, empresa fabricante de cigarros, 
protestava contra a penalidade de suspensão de suas atividades, em razão do cancelamento 
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de seu registro especial, requisito fundamental para a manutenção dessa atividade 
empresária (artigo 1º, caput, do Decreto-Lei nº 1.593/77).

Pela Ação Cautelar de nº 1.657-6, a American Virginia atacou o acórdão do Tribunal que 
considerou a legalidade da aplicação da penalidade de suspensão de suas atividades, fulcrada 
no cancelamento de seu registro especial, face ao inadimplemento sistemático da obrigação de 
pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados .

Essa demanda, iniciada em 2006, e que até hoje produz "reviravoltas" judiciais, trouxe à 
tona importantes abordagens, que, caracterizadas pela marcante dialética dos argumentos 
apresentados pela União e pela recorrente, revelam-se campo fértil para interessante estudo 
jurídico.

O presente artigo tratará de interessante aspecto abordado no julgamento de demanda 
específica, em que a recorrente, American Virginia, empresa fabricante de cigarros, protestava 
contra a penalidade de suspensão de suas atividades, em razão do cancelamento de seu 
registro especial, requisito fundamental para a manutenção dessa atividade empresária (artigo 
1º, caput, do Decreto-Lei nº 1.593/77)[01].

Pela Ação Cautelar de nº 1.657-6, a American Virginia atacou o acórdão do Tribunal que 
considerou a legalidade da aplicação da penalidade de suspensão de suas atividades, fulcrada 
no cancelamento de seu registro especial, face ao inadimplemento sistemático da obrigação de 
pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados .

Essa demanda, iniciada em 2006, e que até hoje produz "reviravoltas" judiciais, trouxe à 
tona importantes abordagens, que, caracterizadas pela marcante dialética dos argumentos 
apresentados pela União e pela recorrente, revelam-se campo fértil para interessante estudo 
jurídico.

Leia mais: http://jus.com.br/artigos/17926/o-supremo-tribunal-federal-e-o-caso-american-
virginia#ixzz2x4Pe2Isj.

2. O IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) foi instituído em 1964 pela Lei 4.502 e foi 
recepcionado pela Constituição de 1967 no seu artigo 21 e pela Constituição de 1988 pelo 
seu artigo 153.

A Constituição de 1988 faculta ao poder executivo estabelecer a alíquota do IPI nos termos da 
Lei, sendo que a sua base de cálculo deve ser estabelecida por Lei Complementar, conforme 
prevê o artigo 146.

No caso dos cigarros, o Decreto-lei 1.593/77, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 
como lei complementar, dando continuidade ao já disposto no Decreto-lei 34/66, se incumbiu 
de fixar a base de cálculo do IPI, qual seja, um percentual sobre o preço de venda a varejo 
acrescido de despesas acessórias, tais como frete, taxa de fiscalização sobre o selo de controle 
entre outras.

O percentual deveria ser fixado pelo Poder Executivo, delegação esta permitida no âmbito da 
Constituição Federal de 1967 mas que não foi admitida (recepcionada) pela Carta de 1988.

Posteriormente, a Lei 7.798/89, já sob a égide da Carta de 1988, introduziu nova sistemática de 
cobrança do IPI dispondo que determinados produtos (no caso bebidas), estariam sujeitos ao 
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IPI incidente em preço fixo, variável segundo classes pré-estabelecidas, por unidade. E, dispôs, 
ainda, que o Poder Executivo poderia incluir novos produtos neste regime tributário.

Assim, lei ordinária estabeleceu nova base de cálculo e alíquota ao IPI sobre bebidas, 
contrariando o artigo 146 da Constituição Federal que assevera que somente lei complementar 
pode dispor sobre a base de cálculo dos tributos lá previstos.

E, a Lei 7.798/89 foi mais longe ao delegar ao Poder Executivo a prerrogativa de incluir nesta 
nova sistemática de cobrança do IPI outros produtos. Portanto, uma lei que não poderia alterar 
a base de cálculo do IPI ainda ousou delegar esta competência ao Poder Executivo.

Foi nesta toada que em 1991 houve a publicação da Lei 8.218, que determinou a extensão da 
previsão contida na Lei 7.798/89 (acima mencionada) afirmando que o valor de IPI lá previsto 
poderia ser alterado pelo Poder Executivo até o limite que correspondesse à aplicação da 
alíquota prevista na TIPI sobre o preço de venda.

Portanto, a norma contida na Lei 7.798/89 – relativa à tributação do IPI em preço fixo – ficou 
limitada a um valor máximo previsto na Lei 8.218/91. E, caso esta norma fosse estendida a 
outros produtos, o atributo legislativo deveria ser exercido considerando esta limitação.

Neste contexto veio o Decreto 3.070/99 que desprezou a base de cálculo dada pelo Decreto-
lei  1.593/77 para determinar que o IPI seria devido pela aplicação de uma alíquota específica 
sobre a vintena de cigarro, ou seja, sobre o preço de venda de vinte cigarros, seja em maço ou 
em Box, nos moldes do previsto na inconstitucional Lei 7.798/89.

Muitos contribuintes questionaram esta nova base de cálculo junto ao Poder Judiciário que logo 
se apressou em afirmar que o Decreto 3.070/99 estabeleceu nova alíquota e não nova base de 
cálculo, mas quedou-se a dizer, então, o que foi feito da base de cálculo anteriormente prevista 
com força de lei complementar – um percentual sobre o preço de venda a varejo acrescido de 
despesas acessórias.

Ainda, segundo o disposto no artigo 153, parágrafo 1º, da Constituição Federal, o Poder 
Executivo pode alterar a alíquota do IPI, nos termos e limites da Lei. A Lei, no caso, é a Lei 
8.218/91, a qual o Decreto 3.070/99 fez tábua rasa.

Nesse cenário carente de normas que viessem imprimir legalidade e constitucionalidade à 
cobrança do IPI sobre cigarros, foi publicada a Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, 
que trouxe em seu cerne seis artigos sobre a tributação do IPI sobre cigarros e a fumaça de 
novos tempos.

Começa muito bem a MP 540 estabelecendo nos três primeiros artigos referentes ao tema que 
o IPI  será calculado através da aplicação de um percentual não inferior a 15% sobre o preço 
de venda a varejo (base de cálculo) multiplicado por uma alíquota de 300%. Esta é a base de 
cálculo do IPI prevista no Decreto-lei 1.593/77 que tem força de lei complementar.

Mas, na sequência, a MP institui o regime especial de tributação do IPI, cuja opção deve ser 
exercida até o dia 30/11/2011, através do qual o imposto devido será a soma de duas parcelas: 
a) a primeira parcela será a aplicação de um percentual não inferior a 15% sobre o preço de 
venda a varejo (base de cálculo) multiplicado por uma alíquota a ser fixada pelo Poder Público; 
e, b) a segunda parcela será calculada pela incidência de uma alíquota específica sobre a 
vintena de cigarro.
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Portanto, a MP veio sanar o vício antes existente no Decreto 3.070/99 no regime geral, mas veio, 
também, perpetuá-lo no que diz respeito ao regime especial, demonstrando ser, novamente, 
fumaça tóxica. Isto ocorre porque, no regime especial, a segunda parcela do IPI deve ser 
calculada sobre a base de cálculo – que é o preço da vintena do cigarro – base de cálculo esta 
inexistente, posto que jamais houve uma lei complementar que assim regrasse a matéria.

O interessante é que por determinação legal – da MP 540 e do seu decreto regulamentador -esta 
fumaça tóxica deve ser inalada sem esperneio. Sim, é o que dispõe a MP quando lança a regra 
do pegar ou largar: ou o contribuinte aceita o regime especial sem questioná-lo judicialmente 
ou a ele se submete automaticamente.

Esta norma impositiva deixa nossa fumaça irrecuperável, vez que solapa os princípios constitucionais 
do livre acesso ao Poder Judiciário e da liberdade de defesa por meio do devido processo legal e, 
porque não dizer, nos afasta do Estado Democrático de Direito.

3. Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Selo para controle de recolhimento de IPI não pode ser cobrado do contribuinte, decide STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou incompatível com a Constituição Federal norma 
acerca da cobrança pelo selo de controle do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
incidente sobre bebidas alcoólicas. A decisão foi tomada em um recurso de uma fabricante 
de bebidas do Paraná, em que se questiona regra estabelecida pelo fisco federal que atribui o 
custo da rotulagem ao contribuinte.

Segundo o relator do Recurso Extraordinário (RE) 662113, ministro Marco Aurélio, a aplicação 
do artigo 3º da Decreto-Lei 1.437/1975, de forma atribuir o custo da rotulagem ao contribuinte, 
já foi proclamada pelo STF como não recepcionada pela Constituição Federal de 1988. “Está em 
jogo a subsistência da cobrança pelo fornecimento dos selos, ante a falta de lei que legitime a 
referida exigência”, afirmou.

No entendimento do ministro, o artigo 46 da Lei 4.502 de 1964 é categórico ao estabelecer que 
a emissão e distribuição dos referidos selos será feita gratuitamente. A disposição, por sua vez, 
foi alterada por norma que viola a Constituição, o Decreto-Lei 1.437/75.

A cobrança pela rotulagem das bebidas, no entendimento do relator, violaria o artigo 150, inciso 
I, da Constituição Federal, em que se estabelece a reserva de lei para a instituição de tributo, 
e o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Segundo esse artigo, 
ficavam revogados, após 180 dias da promulgação da Constituição Federal, os dispositivos que 
atribuem ação normativa ao Poder Executivo, se não apreciados pelo Congresso Nacional.

Pelo entendimento do relator, acompanhado pela maioria do Plenário, foi declarada a 
invalidade do artigo 3º do Decreto-Lei 1.437/1975, em controle difuso de constitucionalidade – 
efeito apenas para as partes. Ficaram vencidos os ministros Roberto Barroso e a ministra Rosa 
Weber.

4. O ministro do STF Cezar Peluso concedeu liminar que proíbe a Receita Federal em Ribeirão 
Preto de cobrar IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) da Companhia de Bebidas 
Ipiranga, fabricante da Coca-Cola.
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A liminar reitera a decisão dada pelo STF em 1999, quando ficou definido que a cobrança do 
imposto era indevida porque a matéria-prima utilizada pela Bebidas Ipiranga, um concentrado 
líquido para a fabricação de refrigerantes, é feita na Zona Franca de Manaus.

A concessão da liminar, que suspende a cobrança apenas temporariamente, ocorreu na última 
sexta-feira, provocada por uma reclamação apresentada pela empresa em 22 de fevereiro. 
Ainda não há prazo para uma decisão em caráter definitivo.

No último dia 9, a assessoria da Ipiranga confirmou à Folha que a Receita Federal havia lhe 
cobrado R$ 290 milhões referentes ao imposto, além de juros e multas, referentes ao período 
de 2000 a 2003. A assessoria da Receita contestou o valor, afirmando ter cobrado R$ 70 milhões, 
com base legal.

Ontem, porém, nenhuma das duas assessorias quis comentar a nova decisão do STF.

5. RECONDICIONAMENTO DE PNEUS. INCIDÊNCIA DO IPI E DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA. POSSIBILIDADE DE CONCOMITÂNCIA. As atividades de recapagem, 
recauchutagem e recondicionamento de pneus usados configuram, como regra, operações 
de industrialização, sujeitando-se à incidência do IPI, sendo irrelevante o fato de haver, 
ou não, incidência do ISS, de competência dos municípios. Na hipótese de a recapagem, a 
recauchutagem e o recondicionamento de pneus usados serem realizados por encomenda 
direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em 
qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional, a operação não é considerada 
industrialização. Para esse efeito, oficina é definida como o estabelecimento que empregar, 
no máximo, cinco operários e, caso utilize força motriz, não dispuser de potência superior a 
cinco quilowatts e trabalho preponderante é considerado aquele que contribuir no preparo 
do produto, para formação de seu valor, a título de mão-de-obra, no mínimo com sessenta 
por cento (Solução de Consulta nº 188, de 05 de novembro de 2008).

6. STF isenta de IPI na importação de máquinas 02/05/2013

Em decisão inédita e unânime, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) afastou a cobrança 
do IPI sobre produtos importados em razão da empresa não ser contribuinte do imposto, 
fundamentado ainda que a  importação não poderia ser tributada porque haveria violação do 
princípio da não cumulatividade do IPI, previsto no artigo 153 da Constituição e em razão do IPI 
não poder ser exigido apenas em razão da entrada do produto no país, pois este não é imposto 
próprio do comércio exterior, mas um imposto sobre a produção.

Com isso, a empresa vencedora conseguiu o direito de pedir a devolução do imposto pago nos 
últimos cinco anos e impedir o Fisco de cobrá-la em importações futuras. 

A Corte já aplicava esse entendimento em casos de pessoas físicas que importaram bens, como 
veículos, para uso próprio e o precedente é importante para reverter o resultado da disputa 
travada entre as companhias, pois atualmente, todos os tribunais regionais federais (TRFs) e o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) vinham decidindo a favor do Fisco.
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Questões

96. QUESTÕES DIVERSAS

1. (ESAF – AFRFB – 2005) Para os efeitos do 
imposto de renda, o ___________ percebido 
na alienação de bens imóveis considerasse 
___________. Já a importância paga a título 
de aluguel, remetida, creditada, empregada 
ou entregue ao contribuinte, produzido por 
bens imóveis é denominada _________. 
Um(a) _________, na linguagem tributária, 
é o valor percebido independentemente de 
ser produzido pelo capital ou o trabalho do 
contribuinte. 

a) rendimento....rendimento de 
capital........ganho imobiliário....
sinecura 

b provento.........................rendimento 
imobiliário.......provento predial....
provento c) rendimento....rendimento 
de capital.......ganho imobiliário....
prebenda 

d) ganho....ganho de capital.......
rendimento de capital.... sinecura 

e) ganho ....ganho de capital......
rendimento de capital.... provento 

2.  (TRF – 2003 – ESAF) 

( ) A Constituição Federal de 1988 
impede que o Imposto sobre a Renda e 
proventos de qualquer natureza incida 
sobre as diárias e ajudas de custo pagas 
pela União, pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios.

( ) O Imposto sobre a Renda e proventos 
de qualquer natureza não pode incidir 
sobre receita ou rendimento oriundo 
do exterior, cabendo à lei estabelecer as 
condições e o momento em que se dará 
sua disponibilidade.

3. (TRF – 2003 – ESAF) Para atender a 
despesas extraordinárias decorrentes de 
calamidade pública, em janeiro do ano de 
200X, o Congresso Nacional aprovou uma 
lei complementar que instituiu um imposto 
de renda adicional, à alíquota de 5%, a ser 
cobrado imediatamente, incidente sobre 
quaisquer rendimentos de pessoas físicas. 
Esse imposto, cobrado de forma definitiva 
(o que significa que não é deduzido do 
imposto apurado na declaração anual 
de rendimentos), não exclui a incidência 
do imposto de renda segundo a tabela 
progressiva. Considerando a situação 
descrita, assinale as proposições abaixo com 
F para falsa ou V para verdadeira e, a seguir, 
indique a opção que contém a sequência 
correta.

( ) A lei em questão não atende o critério 
da progressividade.

( ) Dada a situação de urgência e 
excepcionalidade, o Congresso pode 
editar uma lei nessas condições, sem 
observar o princípio da anterioridade.

( ) A lei em questão está informada 
pelos critérios da generalidade, da 
universalidade e da seletividade.

a) F, F, V
b) V, V, F
c) F, V, F
d) V, F, V
e) V, F, F

4.  (TRF – 2003 – ESAF) Assinale as proposições 
abaixo com F para falsa ou V para verdadeira 
e, a seguir, indique a opção que contém a 
sequência correta. 

( ) O critério da progressividade do 
imposto de renda está sintonizado 
com a capacidade econômica do 
contribuinte e observa o caráter pessoal 
previsto na Constituição.
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( ) O princípio constitucional da 
anterioridade significa que a lei 
tributária não se aplica aos fatos 
geradores anteriores à sua publicação.

( ) Em atendimento às normas 
constitucionais relativas aos impostos 
de competência da União, para fins de 
incidência do imposto de renda, devem 
ser deduzidos da renda recebida todos 
os valores pagos, necessários à sua 
percepção, atendendo-se, assim, o 
princípio da não-cumulatividade. 

a) V, F, V
b) V, V, F
c) F, V, V
d) V, F, F
e) F, F, V

5. (TRF\2003\ESAF) O IPI, de acordo com a 
Constituição Federal, deve atender a dois 
princípios:

a) não-cumulatividade e progressividade, 
em função de o produto ser considerado 
supérfluo.

b) diferenciação de alíquotas, em função 
dos títulos dos capítulos e posição, e a 
não-cumulatividade.

c) não-cumulatividade e superficialidade.
d) seletividade, em função da 

essencialidade do produto, e a 
cumulatividade.

e) seletividade, em função da 
essencialidade do produto, e a não-
cumulatividade.

6. (CVM – 2010 – ESAF) Os pagamentos 
efetuados por órgãos, autarquias e 
fundações da administração pública federal 
a pessoas jurídicas, pelo fornecimento 
de bens ou prestação de serviços, estão 
sujeitos à incidência, na fonte, dos seguintes 
impostos e contribuições, exceto:

a) Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ).

b) Contribuição para o PIS – PASEP.
c) Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL).

d) Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins).

e) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS).

7. (MPOG – 2010 – ESAF) Em relação ao 
Sistema Tributário e Finanças Públicas 
estabelecidos na Constituição Federal, 
assinale a opção correta.

a) As empresas públicas federais 
prestadoras de serviços públicos em 
regime de monopólio são alcançadas 
pela imunidade de imposto sobre seu 
patrimônio.

b) A imunidade tributária incidente sobre 
papel destinado à impressão de jornal 
alcança também a tinta utilizada em 
razão de a finalidade do constituinte 
originário tutelar o direito à informação.

c) Os aluguéis decorrentes da exploração 
de imóvel de propriedade de entidade 
imune não são atingidos pela imunidade 
tributária.

d) A autorização de contratação de 
operação de crédito mediante 
antecipação de receita é matéria 
estranha à lei orçamentária anual e nela 
não pode ser disciplinada.

e) Ofende a autonomia estadual a 
estipulação, por lei federal, de limites 
de gastos com pessoal inativo de 
unidade federada.

8. (CESPE – 2009 – ANTAQ) De acordo com 
a Lei 10.637 – 2002, o imposto de renda 
devido na declaração de rendimentos das 
pessoas físicas deve ser calculado mediante 
utilização da seguinte tabela: 

Base de 
cálculo em 

R$

Alíquota 
(%)             

Parcela a 
deduzir

Até 
12.696,00

-

De 12.696,01 
a 25.380,00

15 1.904,40
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Acima de 
25.380,00

27,5 5.076,90

Sabe-se que, de acordo com a lei, essa foi 
a tabela utilizada para cálculo do imposto 
devido na declaração apresentada em 
2003, relativa ao ano calendário de 2002. 
Suponha que em 10 de dezembro de 2003 
seja publicada uma lei com a seguinte 
redação: Art. 1º O imposto de renda 
devido na declaração de rendimentos das 
pessoas físicas deve ser calculado mediante 
utilização da seguinte tabela: 

Base de 
cálculo em 

R$

Alíquota
(%)

Parcela a 
deduzir

A t é 
12.696,00

-

De 10.000,01 
a 20.000,00

15 1.500,00

De 20.000,01 
a 30.000,00

20 2.500,00

Acima de 
30.000,00

30 5.500,00

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. As informações a respeito do 
contribuinte João da Silva são as seguintes: 
Ano-calendário de 2003 

Rendimentos do trabalho assalariado R$ 
60.000,00 

Contribuição para a Previdência Social da 
União R$ 6.600,00 

Despesas de locomoção, escrituradas em 
Livro Caixa R$ 2.500,00 

Despesas médicas R$ 3.400,00 

Despesas com aluguel R$ 3.720,00 

Isto posto, assinale a seguir a opção que 
indica corretamente o valor do imposto 
de renda devido na declaração de João da 

Silva, relativa ao ano calendário de 2003 
(data de entrega, até 30 – 04 – 2004).

a) R$ 9.500,00
b) R$ 8.750,00
c) R$ 8.673,10
d) R$ 6.962, 60
e) R$ 7.634, 00

9  (CESPE – 2009 – ANTAQ) Para ser 
caracterizado como tal, o estabelecimento 
industrial deve:

a) estar estabelecido em local apropriado, 
ou seja, na área industrial do município

b) exercer uma, ou mais, das operações a 
seguir: transformação, beneficiamento, 
montagem, acondicionamento ou 
recondicionamento e renovação ou 
restauração, e que destas operações 
resulte produto tributado, ainda que de 
alíquota zero.

c) revender produtos industrializados 
por terceiros, na condição de 
estabelecimento atacadista.

d) somente elaborar produtos com 
alíquota do IPI superior a 0% (zero por 
cento).

e) importar produtos industrializados 
diretamente do exterior e dê saída a 
tais produtos

10. (AFRFB – 2009 – ESAF) Entre as limitações 
constitucionais ao poder de tributar, que 
constituem garantias dos contribuintes em 
relação ao fisco, é incorreto afirmar que:

a) os impostos sobre o patrimônio podem 
ser confiscatórios, quando considerados 
em sua perspectiva estática.

b) uma alíquota do imposto sobre 
produtos industrializados de 150%, por 
exemplo, não significa necessariamente 
confisco.

c) o imposto de transmissão causa mortis, 
na sua perspectiva dinâmica, pode ser 
confiscatório.

d) o princípio do não-confisco ajuda a 
dimensionar o alcance do princípio da 
progressividade, já que exige equilíbrio, 
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moderação e medida na quantificação 
dos tributos.

e) a identificação do efeito confiscatório 
não deve ser feita em função da 
totalidade da carga tributária, mas sim 
em cada tributo isoladamente.

11. (AFC – 2009 – ESAF) O princípio da 
capacidade contributiva:

a) aplica-se somente às contribuições.
b) não se aplica às penalidades tributárias.
c) aplica-se somente aos impostos.
d) aplica-se indistintamente a todas as 

espécies tributárias.
e) é atendido pela progressividade dos 

impostos reais.

12. (AFRF – 2005 – ESAF) O sistema tributário 
brasileiro é bastante complexo, tanto pelo 
grande número de impostos que incidem 
sobre os mais diversos fatos geradores 
como pela sua estrutura. Assinale a única 
opção falsa no que tange aos tipos e 
características dos impostos no Brasil.
a) Os impostos específicos são aqueles 

cujo valor do imposto é fixo em termos 
monetários.

b) Os impostos ad valorem são pró-
cíclicos.

c) Os impostos do tipo ad valorem são 
aqueles em que há uma alíquota de 
imposto e o valor arrecadado depende 
da base sobre a qual incide.

d) O Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) é de competência 
da União e possui alíquotas bastante 
diferenciadas, de acordo com critérios 
de essencialidade do bem e com 
objetivos de arrecadação e de política 
industrial

e) O Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
corresponde ao antigo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM), com a 
incorporação de novos itens como fatos 
geradores do imposto: transportes, 
energia elétrica, combustíveis e 
telecomunicações.

13. (MPOG – 2010 – ESAF) A extrafiscalidade é 
característica que possuem alguns tributos 
de permitirem, além da pura e simples forma 
de ingresso de receitas nos cofres públicos, 
também de intervirem na economia, 
incentivando ou não determinada atividade 
ou conduta do contribuinte. Assinale, entre 
os tributos listados abaixo, aquele que não 
possui caráter extrafiscal.

a) imposto sobre operações financeiras
b) Imposto sobre importação.
c) Contribuição de intervenção no domínio 

econômico sobre combustíveis.
d) Imposto sobre produtos 

industrializados.
e) Taxa de iluminação pública.

14. (AFTE – RN – 2005 – ESAF) Avalie o acerto 
das afirmações adiante e marque com V as 
verdadeiras e com F as falsas; em seguida, 
marque a resposta correta

( )É vedada a edição de medida provisória 
que implique majoração do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer 
natureza. 

( )É vedado conceder, por meio de 
medida provisória, isenção do imposto 
sobre produtos industrializados.

( )É vedado conceder, por meio de 
medida provisória, isenção do imposto 
sobre produtos industrializados. 

( )Medida provisória que implique 
majoração do imposto sobre 
propriedade territorial rural só 
produzirá efeitos no exercício financeiro 
seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi 
editada.

a) F, F, V.
b) F, V, V.
c) V, V, F.
d) V, F, V
e) V, F, F.
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15. (AFRFB – 2009 – ESAF) Sobre a Contribuição 
Social para o Lucro Líquido (CSLL), instituída 
pela Lei nº 7.689 – 88, julgue os itens abaixo, 
classificando-os como verdadeiros (V) ou 
falsos (F). Em seguida, escolha a opção 
adequada às suas respostas:

I – a sua base de cálculo é a mesma do 
imposto de renda das pessoas físicas, 
sendo que as deduções e compensações 
admissíveis para a apuração de um 
correspondem àquelas admitidas para fins 
de apuração da base de cálculo do outro;

I – a sua base de cálculo é o valor do 
resultado do exercício antes da provisão 
para o imposto de renda;

III – a CSLL poderá incidir sobre o resultado 
presumido ou arbitrado, quando tal seja o 
regime de apuração a que a pessoa jurídica 
se submete relativamente ao imposto de 
renda.

a) Estão corretos os itens I e II.
b) Estão corretos os itens I e III.
c) Estão corretos os itens II e III.
d) Todos os itens estão corretos.
e) Todos os itens estão errados.

16. Sobre as deduções legais relativas ao IRPF 
assinale Verdadeiro ou Falso:

I – Nem todas as deduções estão sujeitas 
a comprovação ou justificação, a juízo da 
autoridade lançadora.

II – Se forem pleiteadas deduções 
exageradas em relação aos rendimentos 
declarados, ou se tais deduções não forem 
cabíveis, não poderão ser glosadas sem a 
audiência do contribuinte.

III – As deduções glosadas por falta de 
comprovação ou justificação poderão ser 
restabelecidas depois que o ato se tornar 
irrecorrível na esfera administrativa.

IV – Na hipótese de rendimentos recebidos 
em moeda estrangeira, as deduções cabíveis 
serão convertidas para Reais, mediante a 
utilização do valor do dólar dos Estados 
Unidos da América fixado para venda pelo 

Banco Central do Brasil para o último dia 
útil da primeira quinzena do mês anterior 
ao do pagamento do rendimento.
Assinale a sequência correta:

a) VFVF
b) FFFF
c) FFFV
d) FVFV
e) VVVV

17. São despesas que poderão ser escrituradas 
no Livro Caixa, como deduções, exceto:

a) as quotas de depreciação de instalações, 
máquinas e equipamentos, bem como 
a despesas de arrendamento.

b) os emolumentos pagos a terceiros.
c) a remuneração paga a terceiros, desde 

que com vínculo empregatício, e os 
encargos trabalhistas e previdenciários.

d) as despesas de custeio pagas, 
necessárias à percepção da receita e à 
manutenção da fonte produtora.

18. Não poderão ser considerados como 
dependentes:

a) o cônjuge.
b) o companheiro ou a companheira, 

desde que haja vida em comum por 
mais de três anos, ou por período 
menor se da união resultou filho.

c) a filha, o filho, a enteada ou o enteado, 
até vinte e um anos, ou de qualquer 
idade quando incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho.

d) o menor pobre, até vinte e um anos, 
que o contribuinte crie e eduque e do 
qual detenha a guarda judicial.

e) o absolutamente incapaz, do qual o 
contribuinte seja tutor ou curador.

19. Sobre a pensão alimentícia assinale V ou F:

I – Na determinação da base de cálculo 
sujeita à incidência mensal do imposto, 
poderá ser deduzida a importância paga 
a título de pensão alimentícia em face das 
normas do Direito de Família, quando em 
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cumprimento de decisão judicial ou acordo 
homologado judicialmente, inclusive a 
prestação de alimentos provisionais.

II – A partir do mês seguinte em que se 
iniciar esse pagamento é vedada a dedução, 
relativa ao mesmo beneficiário, do valor 
correspondente a dependente

III – O valor da pensão alimentícia não 
utilizado, como dedução, no próprio mês de 
seu pagamento, não poderá ser deduzido 
nos meses subsequentes.

IV – Caberá ao alimentando fornecer 
o comprovante do pagamento à fonte 
pagadora, quando esta não for responsável 
pelo respectivo desconto.

Assinale a sequência correta:

a) VFVF
b) VFFF
c) FFFV
d) FVFV
e) VVVV

20. Sobre a dedução com despesas médicas 
assinale a alternativa falsa:

a) Na declaração de rendimentos 
poderão ser deduzidos os pagamentos 
efetuados, no ano-calendário, a 
médicos, dentistas, psicólogos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e hospitais, 
bem como as despesas com exames 
laboratoriais, serviços radiológicos, 
aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias.

b) Consideram-se despesas médicas os 
pagamentos relativos à instrução de 
deficiente físico ou mental, desde que 
a deficiência seja atestada em laudo 
médico e o pagamento efetuado a 
entidades destinadas a deficientes 
físicos ou mentais.

c) As despesas de internação em 
estabelecimento para tratamento 
geriátrico só poderão ser deduzidas 
se o referido estabelecimento for 

qualificado como hospital, nos termos 
da legislação específica.

d) As despesas médicas dos alimentandos, 
quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão 
judicial ou de acordo homologado 
judicialmente, poderão ser deduzidas 
pelo alimentando na determinação 
da base de cálculo da declaração de 
rendimentos.

e) esta dedução não se aplica às despesas 
ressarcidas por entidade de qualquer 
espécie ou cobertas por contrato de 
seguro.

21. Sobre os ganhos de capital na alienação 
de bens ou direitos de qualquer natureza, 
assinale a assertiva verdadeira:

a) o ganho de capital deve ser auferido 
em operações com ouro quando 
considerado ativo financeiro. 

b) Os ganhos serão apurados no mês 
em que forem auferidos e tributados 
em conjunto, integrando a base de 
cálculo do imposto na declaração de 
rendimentos, e o valor do imposto 
pago poderá ser deduzido do devido na 
declaração.

c) O ganho de capital auferido por 
residente ou domiciliado no exterior 
não será apurado e tributado de acordo 
com as regras aplicáveis aos residentes 
no País.

d) Na apuração do ganho de capital 
serão consideradas as operações que 
importem alienação, a qualquer título, 
de bens ou direitos ou cessão ou 
promessa de cessão de direitos à sua 
aquisição, tais como as realizadas por 
compra e venda, permuta, adjudicação, 
desapropriação, dação em pagamento, 
doação, procuração em causa própria, 
exceto a promessa de compra e venda.

e) A tributação independe da localização 
dos bens ou direitos.
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22 (CESPE – 2011 – TJ-ES – Analista Judiciário 
– Contabilidade) À luz da legislação do 
imposto de renda retido na fonte, julgue os 
itens que se seguem.

Se a fonte pagadora de rendimento a 
pessoa física não tiver efetuado o desconto 
do imposto de renda devido, e se o 
rendimento estiver sujeito ao ajuste na 
declaração anual, a responsabilidade do 
beneficiário pelo recolhimento se estenderá 
exclusivamente até a data da entrega 
tempestiva da declaração.

(   ) Certo  (   ) Errado

23. (CESGRANRIO – 2011 – Petrobrás – Técnico 
de Contabilidade)

“A aquisição da disponibilidade econômica 
ou jurídica da renda ou proventos de 
qualquer natureza”, sob o enfoque do 
imposto de renda, caracteriza o conceito 
de:

a) alíquota.
b) base de cálculo.
c) fato gerador.
d) forma de incidência.
e) período de incidência.

24. (TRF 5 – 2009) Entre as características de 
determinados impostos, estão a seletividade 
obrigatória, a não cumulatividade e a não 
incidência quando o bem ou o serviço 
destina-se ao exterior. Assinale a opção em 
que é apresentado imposto sobre o qual se 
aplicam as três características mencionadas.

a) imposto sobre produtos industrializados
b) imposto sobre a renda e proventos das 

pessoas jurídicas
c) imposto sobre serviços de qualquer 

natureza
d) imposto sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, ou sobre operações 
relativas a títulos ou valores mobiliários

e) imposto sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços.

25. (PUC-PR – 2011 – TJ-RO – Juiz) Considere as 
assertivas abaixo: 

I – A não cumulatividade dos ICMS é regra e 
se mantém mesmo nos casos de isenção no 
meio da cadeia produtiva.

II – A não incidência do ICMS nunca implicará 
crédito para compensação do montante 
devido nas operações seguintes, já que não 
houve nelas qualquer pagamento. 

III – Salvo determinação legal em contrário, 
a isenção do ICMS acarretará a anulação do 
crédito relativo às operações anteriores. 

IV – A isenção do IPI não tem disciplina 
expressa e explícita sobre seu crédito no 
texto constitucional.

V – O IPI terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto.

Estão CORRETAS:
a) Somente as assertivas I, II e III.
b) Somente as assertivas I, II e V.
c) Somente as assertivas II e V.
d) Somente as assertivas III, IV e V.
e) Somente as assertivas II, IV e V.

26. (CESPE UNB – TRF 5 – 2004) Considere 
a seguinte situação hipotética. Um 
contribuinte arrematou, em um leilão, um 
lote de produtos decorrentes de apreensão 
pelo fisco. Nessa situação, verifica-se a 
ocorrência de fato gerador do IPI.

(   ) Certo  (   ) Errado

27. Considere a seguinte situação hipotética: 
lei federal fixou alíquotas aplicáveis ao ITR 
e estabeleceu que a alíquota relativa aos 
imóveis rurais situados no Rio de Janeiro 
seria de 5% e a relativa aos demais Estados 
do Sudeste de 7%

a) da uniformidade geográfica da 
tributação

b) da legalidade tributária
c) da liberdade de tráfego
d) da não diferenciação tributária entre a 

procedência e o destino do produto.
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28. (CESPE – 2007 – DPU – Defensor Público) 
Em conformidade com a CF e com o Código 
Tributário Nacional, julgue os próximos 
itens.

Considere que lei publicada em 1. o de 
dezembro de 2007 eleve o IPI sobre 
determinado produto. Nessa situação 
hipotética, é permitido à União cobrar o 
novo valor do imposto a partir de 1.º de 
janeiro de 2008.

(   ) Certo  (   ) Errado

29. (AFTE – RN – 2005 – ESAF)

( ) É permitido à União exigir imposto 
sobre a renda auferida por Municípios 
que provenha de aluguel de imóveis a 
eles pertencentes.

30. (TCE – AL – Procurador – Março – 2008 – 
FCC). O Governo Federal, lançando mão de 
um pacote tributário em janeiro de 2008, 
adotou as seguintes medidas:

I – majorou a alíquota do imposto de renda 
por medida provisória de eficácia imediata 
já para o ano calendário 2008;

II – majorou a alíquota do imposto sobre 
operações de câmbio, crédito, seguro e 
valores mobiliários por decreto publicado 
em 10 de janeiro de 2008, que passará a ser 
aplicada a partir da publicação;

III – encaminhou ao Congresso Nacional 
projeto de lei complementar para majorar a 
alíquota de contribuição social sobre o lucro 
líquido;

IV – majorou a alíquota do IPI sobre cigarro, 
por decreto, que passará a ser aplicada a 
partir da publicação; 

V – concedeu, por medida provisória, 
isenção de imposto de importação sobre o 
combustível e, na mesma medida, de ICMS 
sobre o combustível. 
Dentre estas medidas, NÃO atendem aos 
princípios constitucionais tributários:

a) I, II e III.

b) II, III e IV.
s) I, III e IV.
d) II, IV e V.
e) I, IV e V.

31. (TRF 5ª Região – Analista Judiciário – Área 
Judiciária – março – 2008 – FCC). É correto 
afirmar que o imposto sobre:

a) renda ou proventos de qualquer 
natureza tem como sujeito passivo a 
pessoa física ou jurídica que registra 
acréscimos em seu patrimônio, mas 
não aquela que tem a obrigação de 
reter o imposto na fonte. 

b) importação de produtos estrangeiros 
incide em relação a produtos 
determinados, e desde que previstos 
no Código Tributário Nacional, estando 
su-jeito ao princípio da anterioridade.

c) exportação abrange os produtos 
nacionais ou nacionalizados, não está 
sujeito ao princípio da anterioridade, 
considerando também que não incide o 
imposto sobre produtos industrializados 
nos produtos destinados ao exterior.

d) propriedade territorial rural é de 
competência concorrente da União 
e Municípios, mas se instituído pela 
primeira deverá repassar vinte e cinco 
por cento para o respectivo Município.

e) operações financeiras (crédito, 
câmbio e seguro ou relativo a valores 
imobiliários) incide sobre o ouro, em 
qualquer situação, destinando-se 
cinquenta por cento para os Estados de 
origem.

32. (TCE – SP – Auditor – jan – 2008 – FCC). 
O tributo cuja receita não se submete a 
repartição de natureza constitucional é o 
imposto sobre:

a) circulação de mercadorias e serviços.
b) produtos industrializados.
c) importação de produtos estrangeiros.
d) propriedade territorial rural.
e) propriedade de veículos automotores.
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33. (TCE – MG – Auditor – out – 2005 – FCC). 
Em nosso sistema tributário, as operações 
relativas à importação e comercialização 
dos derivados de petróleo e combustíveis:

a) são imunes à tributação.
b) estão sujeitas somente a impostos, por 

imperativo constitucional.
c) estão sujeitas somente ao ICMS.
d) estão sujeitas somente ao ICMS e 

impostos aduaneiros.
e) estão sujeitas ao ICMS, impostos 

de importação e exportação, CIDE e 
COFINS.

34. (PGE – SE – Procurador do Estado de 2º 
Classe – maio – 2005 – FCC). Quando veículo 
automotor importado do estrangeiro é 
adquirido por pessoa física residente no 
País,

a) o IPVA incidirá no momento da 
celebração do contrato de compra e 
venda.

b) o IPVA incidirá no momento em que 
o veículo automotor for liberado 
pelas autoridades estrangeiras para a 
exportação.

c) o IPVA incidirá no momento em que o 
veículo automotor estiver aportado em 
porto nacional.

d) não há incidência do IPVA porque a 
importação foi realizada por pessoa 
física.

e) o IPVA incidirá no momento em que 
houver o desembaraço aduaneiro do 
veículo automotor.

35. (AFRFB – 2006 – ESAF) Segundo a legislação 
própria, considera-se estrangeira(o) e, salvo 
disposição em contrário, pode, sobre ela(e), 
incidir o imposto de importação (salvo se 
por outra razão seja verificada sua não-
incidência):

a) mercadoria restituída pelo importador 
estrangeiro, por motivo de modificações 
na sistemática de importação por parte 
do país importador.

b) mercadoria enviada em consignação 
e não vendida no exterior no prazo 
autorizado, quando retorna ao País.

c) produto devolvido do exterior por 
motivo de defeito técnico, para reparo 
ou substituição.

d) mercadoria nacional que retornar ao 
País. 

e) produto estrangeiro em trânsito 
aduaneiro de passagem acidentalmente 
destruído no País.

36. (TRF – 2003 – ESAF) Não haverá incidência 
do Imposto de Importação nas seguintes 
situações, exceto:

a) devolução de dois aparelhos de 
ultrasonografia nacionalizados, por 
motivo de defeito técnico e que 
retornaram ao País para substituição.

b) retorno ao País de veículo de fabricação 
nacional, adquirido no mercado 
interno, por empresa nacional de 
engenharia e exportado para execução 
de obra contratada no exterior.

c) retorno ao Brasil de peças de artesanato, 
sob a alegação de que não correspondia 
à amostra apresentada ao importador 
estrangeiro pelo representante da 
cooperativa de artesãos.

d) retorno ao País de produtos nacionais, 
enviados em consignação e não 
vendidos, imediatamente após o 
término do prazo autorizado.

e) redestinação ou devolução para o 
exterior de mercadoria estrangeira, 
corretamente descrita e cujo erro de 
expedição foi comprovado.

37. (AFRF – 2002-1 – ESAF) Segundo a 
Constituição, é possível ao Presidente 
da República, mediante decreto, e sem 
consulta ao Congresso Nacional, alterar as 
alíquotas do imposto de importação, do 
imposto de exportação e do imposto sobre 
produtos industrializados (IPI)?

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso
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38. (TRF – 2003 – ESAF) 

( ) A Constituição Federal de 1988 impede 
que o Imposto sobre a Renda e proventos 
de qualquer natureza incida sobre as diárias 
e ajudas de custo pagas pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios.

( ) O Imposto sobre a Renda e proventos 
de qualquer natureza não pode incidir 
sobre receita ou rendimento oriundo 
do exterior, cabendo à lei estabelecer as 
condições e o momento em que se dará sua 
disponibilidade.

39. (CESPE UNB – TRF 5 2009) Sobre 
determinado produto industrializado 
arrematado em leilão incidirá o IPI se o 
produto:

a) for de origem nacional.
b) for de origem estrangeira e não tiver 

sido submetido ao devido desembaraço 
aduaneiro.

c) for objeto de crime tributário.
d) tiver sido apreendido ou abandonado.
e) for de origem estrangeira e tiver sido 

submetido ao devido desembaraço 
aduaneiro.

40. (TRF – 2003 – ESAF) Assinale as proposições 
abaixo com F para falsa ou V para verdadeira 
e, a seguir, indique a opção que contém a 
sequência correta. 

( ) O critério da progressividade do 
imposto de renda está sintonizado com 
a capacidade econômica do contribuinte 
e observa o caráter pessoal previsto na 
Constituição.

( ) O princípio constitucional da 
anterioridade significa que a lei tributária 
não se aplica aos fatos geradores anteriores 
à sua publicação.

( ) Em atendimento às normas 
constitucionais relativas aos impostos 
de competência da União, para fins de 
incidência do imposto de renda, devem 
ser deduzidos da renda recebida todos os 

valores pagos, necessários à sua percepção, 
atendendo-se, assim, o princípio da não-
cumulatividade. 

a) V, F, V
b) V, V, F
c) F, V, V
d) V, F, F
e) F, F, V

41. (TRF – 2003 – ESAF) Assinale as proposições 
abaixo com F para falsa ou V para verdadeira 
e, a seguir, indique a opção que contém a 
sequência correta.

( ) O fato gerador do imposto sobre 
a renda é a aquisição, de fonte situada 
no Brasil, da disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou de proventos de 
qualquer natureza. 

( ) A fonte pagadora da renda ou dos 
proventos tributáveis pode ser contribuinte 
do imposto sobre as importâncias que a 
esse título pagar, desde que a lei assim o 
determine.

( ) São contribuintes do imposto de renda 
todas as pessoas jurídicas domiciliadas 
no País, sejam quais forem seus fins, 
nacionalidade ou participantes no capital.

( ) Os períodos-base de apuração do 
imposto de renda de pessoa jurídica são 
trimestrais, sendo que, no caso de lucro 
real, o contribuinte pode apurar o imposto 
anualmente, pagando mensalmente o 
imposto sobre bases estimadas. 

( ) De acordo com a legislação em vigor, são 
formas de tributação pelo imposto de renda 
das pessoas jurídicas, a tributação pelo lucro 
real, a tributação pelo lucro presumido e a 
tributação pelo lucro arbitrado, podendo o 
contribuinte livremente optar por uma das 
duas primeiras, sendo a tributação pelo 
lucro arbitrado privativa do fisco. 

a) F, F, F, V, F
b) V, V, F, F, V
c) F, V, F, F, V
d) V, F, V, V, F
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e) F, F, F, F, V

42. (TRF – 2003 – ESAF) Assinale as proposições 
abaixo com F para falsa ou V para verdadeira 
e, a seguir, indique a opção que contém a 
sequência correta. 

( ) Os rendimentos relativos a aluguel de 
imóvel situado em Paris, pagos por pessoa 
física de nacionalidade francesa, residente e 
domiciliada na França, a brasileiro residente 
e domiciliado no Brasil, não estão sujeitos 
à tributação pelo imposto de renda no 
Brasil (suponha a inexistência de tratado 
internacional regulando o assunto).

( ) São tributáveis os valores recebidos a 
título de alimentos, em cumprimento de 
decisão judicial.

( ) Os rendimentos relativos a aluguel 
de imóvel situado em Brasília, pagos a 
pessoa física de nacionalidade francesa, 
residente e domiciliada no Brasil em 
caráter permanente, por pessoa física 
de nacionalidade brasileira, residente e 
domiciliada em Paris, não estão sujeitos 
à tributação pelo imposto de renda no 
Brasil (suponha a inexistência de tratado 
internacional regulando o assunto).

( ) São isentos do imposto de renda os 
valores recebidos por deficiente mental a 
título de pensão.

( ) São isentos do imposto de renda 
os rendimentos provenientes de 
aposentadoria, pagos a maiores de sessenta 
e cinco anos de idade. 

a) F, V, F, V, V
b) V, V, F, F, V
c) V, V, F, F, F
d) V, F, V, V, F
e) F, V, F, F, F

43. (TRF – 2003 – ESAF) Assinale as proposições 
abaixo com F para falsa ou V para verdadeira 

e, a seguir, indique a opção que contém a 
sequência correta. 

( ) As pessoas jurídicas devem apresentar, 
anualmente e exclusivamente por 
meio magnético, declaração contendo 
informações sobre o imposto de renda. 

( ) As pessoas físicas devem apresentar 
anualmente declaração de rendimentos 
para determinar o saldo do imposto a pagar 
ou a ser restituído, estando desobrigadas 
as que tenham auferido exclusivamente 
rendimentos que tenham sido tributados na 
fonte.

( ) As pessoas jurídicas devem apurar 
anualmente o imposto de renda, podendo 
optar por fazê-lo sobre o lucro real, 
presumido ou arbitrado. 

a) V, F, V
b) F, V, V
c) V, F, F
d) V, V, F
e) F, F, V

44. (TCE – PR – 2003 – ESAF) É vedada a 
edição de medida provisória para majorar 
o imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza.

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso

45. (TCE – PR – 2003 – ESAF) Em relação ao 
imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza, é incorreto afirmar que, 
nos termos do Código Tributário Nacional: 

a) A incidência do imposto independe 
da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção. 

b) Na hipótese de receitas ou rendimentos 
tributáveis, oriundos do exterior, 
é facultado ao Poder Executivo 
estabelecer, mediante decreto, as 
condições e o momento em que se 
dará sua disponibilidade, para fins de 
incidência do imposto.
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c) A base de cálculo do imposto é o 
montante, real, arbitrado ou presumido, 
da renda ou dos proventos tributáveis.

d) Contribuinte do imposto é o titular de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou de proventos de qualquer 
natureza, sem prejuízo de a lei atribuir 
essa condição ao possuidor, qualquer 
título, dos bens produtores de renda ou 
dos proventos tributáveis.

e) A lei pode atribuir à fonte pagadora da 
renda ou dos proventos tributáveis a 
condição de responsável pelo imposto 
cuja retenção recolhimento lhe caibam.

46. (AFRF – 2002-2 – ESAF) Leia o texto, 
preencha as lacunas e escolha, em seguida, 
a opção que contém a sequência em que 
foram preenchidas.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
julgou interessante questão sobre a 
competência para cobrar imposto de renda 
descontado na fonte sobre vencimentos de 
vereadores. Como você julgaria?

O imposto de renda incidente sobre 
rendimentos pagos a servidores municipais, 
descontado na fonte, pertence ____
[i]______. Caberá _____[ii]_____ exigi-
lo, faltando ____[iii]______ capacidade 
ativa para fazê-lo. Quanto às parcelas 
do vencimento que os servidores julgam 
isentas ou imunes a tributação, contra o 
entendimento da Receita Federal, e por 
isso excluídas das respectivas declarações, 
competente para exigi-las é ____[iv]______.

a) [i] à União…[ii] a ela…[iii] ao Município…
[iv] a União

b) [i] à União …[ii] ao Município…[iii] à 
União…[iv] o Município

c) [i] ao próprio Município …[ii] a ele…[iii] 
à União…[iv] o Município

d) [i] ao próprio Município …[ii] a ele…[iii] 
à União…[iv] a União

e) [i] ao próprio Município …[ii] à União 
…[iii] ao Município, caso não tenha 
descontado na fonte, …[iv] a União

47. (AFRF – 2002-2 – ESAF) Relativamente ao 
imposto de renda, assinale a afirmação 
correta.

a) A Constituição determina que o imposto 
de renda seja informado pelo critério 
de que aquele que ganhe mais deverá 
pagar de imposto uma proporção maior 
do que aquele que ganhe menos. 

b) A renda e os proventos de qualquer 
natureza percebidos no País por 
residentes ou domiciliados no exterior 
ou a eles equiparados não estão sujeitos 
ao imposto em razão do princípio da 
extraterritorialidade.

c) No caso de rendimentos percebidos 
em dinheiro a título de alimentos ou 
pensões em cumprimento de acordo 
homologado judicialmente ou decisão 
judicial, inclusive alimentos provisionais 
ou provisórios, verificando-se a 
incapacidade civil do alimentado, não 
há incidência do imposto.

d) Em razão do princípio da universalidade 
da tributação, a ajuda de custo 
destinada a atender às despesas com 
transporte, frete e locomoção do 
beneficiado e seus familiares, em caso 
de remoção de um município para 
outro, está sujeita ao imposto.

e) A tributação dos rendimentos recebidos 
por residentes ou domiciliados no Brasil 
que prestem serviços a embaixadas, 
repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas não está 
sujeita à legislação brasileira, por força 
da Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas.

48. (TRFB – 2006 – ESAF) Assinale as 
proposições abaixo com F para falsa ou V 
para verdadeira e, a seguir, indique a opção 
que contém a sequência correta.

( ) O imposto sobre a renda e proventos 
de qualquer natureza, de competência da 
União, deve ser informado pelos critérios da 
progressividade e da especialidade.
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( ) É vedado à União instituir imposto 
sobre a renda das empresas públicas 
estaduais e municipais.

( ) De acordo com o princípio da 
anterioridade, sobrevindo lei que aumente o 
imposto de renda e preveja expressamente 
sua entrada em vigor para a data de sua 
publicação, o imposto decorrente do 
aumento pode ser cobrado imediatamente 
a partir da data da publicação, porém 
sem alcançar fatos geradores ocorridos 
anteriormente.

a) V, V, F
b) F, F, F
c) V, F, F
d) V, V, V
e) F, V, V

49. (AFTN – set – 94 – ESAF) O art. 3º do Código 
Tributário Nacional define tributo como 
uma prestação que não constitua sanção de 
ato ilícito. De tal assertiva podemos inferir 
que:

a) os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis,sujeitando-se, contudo, 
a pesadas multas em decorrência da 
prática de atividade ilícita

b) os rendimentos advindos da exploração 
de lenocínio são tributáveis, porquanto 
não se confunde a atividade ilícita do 
contribuinte com o fato tributário de 
auferir renda

c) os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis, em conformidade do 
que reza o princípio do non olet 

d) as atividades ilícitas não devem ser 
tributadas, pois de outro modo o Estado 
estará locupletando-se com ações que 
ele mesmo proíbe e, assim, ferindo o 
princípio da estrita legalidade

e) atividades ilícitas como a exploração do 
lenocínio e do jogo do bicho podem ser 
tributadas, posto que a sanção de ato 
ilícito converte-se, pelo simples fato 

de sua inobservância, em obrigação 
tributária principal.

50. Sobre os rendimentos dos menores assinale 
V ou F:

I – Os rendimentos e ganhos de capital 
de que sejam titulares menores e outros 
incapazes serão tributados em seus 
respectivos nomes, com o número de 
inscrição próprio no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF. 

II – O recolhimento do tributo e a 
apresentação da respectiva declaração de 
rendimentos são da responsabilidade de 
qualquer um dos pais, do tutor, do curador 
ou do responsável por sua guarda. 

III – Opcionalmente, os rendimentos e 
ganhos de capital percebidos por menores 
e outros incapazes, ainda que em valores 
inferiores ao limite de isenção (art. 86), 
poderão ser tributados em conjunto com 
os de qualquer um dos pais, do tutor ou 
do curador, sendo aqueles considerados 
dependentes. 

IV – No caso de menores ou de 
filhos incapazes, que estejam sob a 
responsabilidade de um dos pais, em 
virtude de sentença judicial, a opção de 
declaração em conjunto poderá ser exercida 
por qualquer dos pais.

V – No caso de rendimentos percebidos em 
dinheiro a título de alimentos ou pensões 
em cumprimento de acordo homologado 
judicialmente ou decisão judicial, inclusive 
alimentos provisionais ou provisórios, 
verificando-se a incapacidade civil do 
alimentado, a tributação far-se-á em seu 
nome pelo tutor, curador ou responsável 
por sua guarda. Obrigatoriamente, 
o responsável pela manutenção do 
alimentado poderá considerá-lo seu 
dependente, incluindo os rendimentos 
deste em sua declaração.

São verdadeiras:

a) duas assertivas
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b) três assertivas
c) quatro assertivas
d) todas as assertivas
e) somente uma assertiva

51. (TTN – 98 – ESAF) Assinale a opção incorreta.

No que diz respeito ao Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
pode-se afirmar que:

a) deve ser progressivo, aumentando a 
alíquota à medida que se eleva a base 
de cálculo.

b) deve obedecer aos critérios da 
universalidade e da generalidade.

c) deve obedecer aos princípios 
da capacidade contributiva, 
irretroatividade e anterioridade, entre 
outras.

d) não pode ter suas alíquotas alteradas 
pelo Poder Executivo.

e) não pode prever hipóteses de isenção, 
sob pena de violar-se o princípio da 
igualdade.

52. (TRF – 2000 – ESAF)   

Uma nova lei do imposto de renda, 
reduzindo a alíquota de um imposto, entrou 
em vigor e há uma exigência tributária 
relativa a fatos ocorridos antes dessa lei. 
O lançamento do imposto deve levar em 
consideração a lei nova?

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso

53. (AFTN – 98 – ESAF)   De acordo com os 
princípios que emanam da Constituição da 
República e do Código Tributário Nacional, 
em relação ao imposto de renda, retido na 
fonte, dos servidores do Estado do Piauí, no 
que concerne aos vencimentos destes, 

I – quem tem a competência para 
estabelecer-lhe a alíquota?

II – A quem pertence o produto da 
arrecadação desse imposto retido pelo 
Estado do Piauí?

III – Quem é o sujeito passivo da obrigação 
tributária principal? 

IV – Qual é o ente responsável pela 
fiscalização do contribuinte, relativamente 
à declaração desses vencimentos?

Assinale a opção que contenha, na ordem 
devida, as respostas certas.

a) O Estado, o Estado, o servidor, o Estado.
b) A União, a empresa fornecedora do 

serviço, o empregado desta, o Estado.
c) A União, o Estado, o servidor, a União.
d) O Estado, a empresa fornecedora do 

serviço, o empregado desta, a União.
e) A empresa fornecedora do serviço, essa 

mesma empresa, o empregado dela, a 
União.

54. (AFTN – 98 – ESAF)   A multa por 
descumprimento de obrigação acessória 
relativa ao imposto de renda

a) tem a natureza de tributo, por 
converter-se em obrigação tributária 
principal o descumprimento de 
obrigação acessória

b) tem a natureza de imposto, porque 
sua natureza específica é dada pelo 
respectivo fato gerador

c) não tem a natureza de tributo, mas a de 
uma obrigação tributária acessória

d) não tem natureza tributária porque 
a penalidade por descumprimento 
de obrigação acessória é de caráter 
administrativo

e) não tem a natureza de tributo por 
constituir sanção de ato ilícito

55. (PFN – 98 – ESAF)

Pode a lei estabelecer que, descumprida 
certa regra concernente ao controle dos 
rendimentos, a alíquota do imposto de 
renda seria majorada em 20%? 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso
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56. Sobre a tributação das pessoas físicas 
domiciliadas e residentes no Brasil, assinale 
V ou F:

I – As pessoas físicas domiciliadas 
ou residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda ou proventos de qualquer natureza, 
inclusive rendimentos e ganhos de capital, 
são contribuintes do imposto de renda.

II – Não interfere na qualidade de 
contribuinte as características de 
nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou 
profissão.

III – São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de 
bens de que tenham a posse como se lhes 
pertencessem ou não.

IV – O imposto será devido à medida em 
que os rendimentos e ganhos de capital 
forem percebidos sem ajustes.

Assinale a sequência correta:

a) VVFF
b) VFVF
c) FVFV
d) FFVF
e) VVVV

57. Sobre as disposições especiais do RIR – 
1999 a respeito das pessoas físicas, assinale 
a opção falsa:

a) Os rendimentos e ganhos de capital de 
que sejam titulares menores e outros 
incapazes serão tributados em seus 
respectivos nomes, com o número 
de inscrição próprio no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF.

b) O recolhimento do IRPF e a 
apresentação da respectiva declaração 
de rendimentos são da responsabilidade 
de qualquer um dos pais, do tutor, do 
curador ou do responsável por sua 
guarda.

c) No caso de menores ou de filhos 
incapazes, que estejam sob a 
responsabilidade de um dos pais, em 

virtude de sentença judicial, a opção 
de declaração em conjunto somente 
poderá ser exercida por aquele que 
detiver a guarda.

d) No caso de rendimentos percebidos 
em dinheiro a título de alimentos 
ou pensões em cumprimento de 
acordo homologado judicialmente ou 
decisão judicial, inclusive alimentos 
provisionais ou provisórios, verificando-
se a incapacidade civil do alimentado, a 
tributação far-se-á em seu nome pelo 
tutor, curador ou responsável por sua 
guarda.

e) De modo obrigatório, o responsável 
pela manutenção do alimentado 
poderá considerá-lo seu dependente, 
incluindo os rendimentos deste em sua 
declaração.

58. Sobre as disposições especiais do RIR – 
1999 a respeito das pessoas físicas, assinale 
a opção falsa:

a) Na constância da sociedade conjugal, 
cada cônjuge terá seus rendimentos 
tributados na proporção de  cem por 
cento dos que lhes forem próprios e 
cinquenta por cento dos produzidos 
pelos bens comuns.

b) Opcionalmente, os rendimentos 
produzidos pelos bens comuns poderão 
ser tributados, em sua totalidade, em 
nome de um dos cônjuges.

c) Os cônjuges poderão optar pela 
tributação em conjunto de seus 
rendimentos, exceto quando 
provenientes de bens gravados com 
cláusula de incomunicabilidade ou 
inalienabilidade, da atividade rural 
e das pensões de que tiverem gozo 
privativo.

d) O cônjuge declarante poderá pleitear 
a dedução do valor a título de 
dependente relativo ao outro cônjuge.

e) Tratando-se de separação judicial, 
divórcio, ou anulação de casamento, a 
declaração de rendimentos passará a 
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ser apresentada em nome de cada um 
dos contribuintes.

59. Assinale a opção verdadeira:

a) Ao espólio serão aplicadas as normas a 
que estão sujeitas as pessoas jurídicas

b) A partir da abertura da sucessão, as 
obrigações estabelecidas neste Decreto 
ficam a cargo do herdeiro. 

c) A declaração de rendimentos, a partir 
do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data 
em que for homologada a partilha 
ou feita a adjudicação dos bens, será 
apresentada em nome do inventariante.

d) Serão também apresentadas em 
nome do espólio as declarações não 
entregues pelo falecido relativas aos 
anos anteriores ao do falecimento, às 
quais estivesse obrigado.

e) Ocorrendo morte conjunta dos 
cônjuges, ou em datas que permitam 
a unificação do inventário, os 
rendimentos comuns do casal deverão 
ser tributados e declarados em nome 
de um dos falecidos.

60. Sobre a saída do país da pessoa física a 
título definitivo, assinale V ou F:

I – Os residentes ou domiciliados no Brasil 
que se retirarem em caráter definitivo 
do território nacional no curso de um 
ano-calendário, além da declaração 
correspondente aos rendimentos do 
ano-calendário anterior, ficam sujeitos à 
apresentação imediata da declaração de 
saída definitiva do País correspondente aos 
rendimentos e ganhos de capital percebidos 
no período de 1º de janeiro até a data em 
que for requerida a certidão de quitação de 
tributos federais.

II – O imposto de renda devido será 
calculado mediante a utilização dos valores 
da tabela progressiva anual (art. 86), 
calculados proporcionalmente ao número 
de meses do período abrangido pela 
tributação no ano-calendário.

III –  As pessoas físicas que se ausentarem 
do País sem requerer a certidão negativa 
para saída definitiva do País terão seus 
rendimentos tributados como residentes no 
Brasil, durante os primeiros seis meses de 
ausência

IV – Os rendimentos e ganhos de capital 
percebidos após o requerimento de 
certidão negativa para saída definitiva do 
País ficarão sujeitos à tributação exclusiva 
na fonte ou definitiva.

Assinale a sequência correta:

a) VVVV
b) VFVF
c) VVFV
d) FVFV
e) FFFV

61. Sobre as pessoas físicas que transferem a 
residência para o Brasil, assinale V ou F:

I – As pessoas físicas portadoras de 
visto permanente que, no curso do ano-
calendário, transferirem residência para 
o território nacional e, nesse mesmo ano, 
iniciarem a percepção de rendimentos 
tributáveis de acordo com a legislação 
em vigor, estão sujeitas ao imposto, como 
residentes ou domiciliadas no País em 
relação aos fatos geradores ocorridos a 
partir da data de sua chegada.

II – As pessoas físicas portadoras de 
visto permanente terão que declarar os 
rendimentos e ganhos de capital percebidos 
entre a data da chegada e o último dia do 
ano-calendário.

III – Sujeitar-se-á à tributação pelo imposto 
de renda, como residente, a pessoa física 
proveniente do exterior que ingressar no 
Brasil, com visto temporário, sempre.

IV – Os rendimentos de aplicações 
financeiras e os ganhos de capital, recebidos 
pelas pessoas físicas com visto temporário, 
desde o momento de sua chegada ao País, 
serão tributados como os dos residentes no 
Brasil.
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Assinale a sequência correta:

a) VVVV
b) VFVF
c) VVFV
d) FVFV
e) FFFV

62. Sobre o domicílio fiscal das pessoas físicas 
assinale V ou F:

I – Considera-se como domicílio fiscal da 
pessoa física a sua residência habitual, 
assim entendido o lugar em que ela tiver 
uma habitação em condições que permitam 
presumir intenção de mantê-la.

II – No caso de exercício de profissão ou 
função particular ou pública, o domicílio 
fiscal é o lugar onde a profissão ou função 
estiver sendo desempenhada.

III – Quando se verificar pluralidade de 
residência no País, o domicílio fiscal será 
eleito perante a autoridade competente, 
considerando-se feita a eleição no caso da 
apresentação continuada das declarações 
de rendimentos num mesmo lugar.

IV – A autoridade administrativa não 
pode recusar o domicílio eleito, quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do imposto.

Assinale a sequência correta:

a) VVVV
b) VFVF
c) VVVF
d) FFVV
e) FVFV

63. São considerados rendimentos isentos ou 
não tributados segundo a legislação do IR, 
exceto:

a) a ajuda de custo destinada a atender 
às despesas com transporte, frete 
e locomoção do beneficiado e seus 
familiares, em caso de remoção de 
um município para outro, sujeita 
à comprovação posterior pelo 
contribuinte.

b) o ganho de capital auferido na alienação 
de bens e direitos de pequeno valor, 
cujo preço unitário de alienação, no 
mês em que esta se realizar, seja igual 
ou inferior a vinte mil reais

c) o ganho de capital auferido na 
alienação do único imóvel que o titular 
possua, cujo valor de alienação seja de 
até quatrocentos e quarenta mil reais, 
desde que não tenha sido realizada 
qualquer outra alienação nos últimos 
cinco anos

d) a alimentação, o transporte e os 
uniformes ou vestimentas especiais 
de trabalho, fornecidos gratuitamente 
pelo empregador a seus empregados, 
ou a diferença entre o preço cobrado e 
o valor de mercado

e) as diárias destinadas, ou não, ao 
pagamento de despesas de alimentação 
e pousada, por serviço eventual 
realizado em município diferente do da 
sede de trabalho, inclusive no exterior.

64. Sobre o sistema de bases correntes, assinale 
a informação falsa:

a) Trata-se de sistema de tributação das 
pessoas físicas com vigência a partir de 
1º de janeiro de 1989.

b) Neste sistema o imposto de renda das 
pessoas físicas passou a ser devido, 
mensalmente, à medida que os 
rendimentos e ganhos de capital fossem 
percebidos. 

c) O imposto incidia sobre o rendimento 
líquido, com dedução. 

d) No regime de bases correntes o objeto 
e o período de incidência coincidem 
com o próprio exercício financeiro em 
curso e não se referem ao ano anterior 
como no sistema de antecipação do 
desconto na fonte.

e) A tabela progressiva que no exercício de 
1989, ano-base de 1988, comportava 
nove classes e alíquotas variáveis de 
10% a 45% passou no ano seguinte para 
três classes, inclusive a de isenção, e 
duas alíquotas: 10% e 25%.
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65. São deduções que devem ser descontadas 
do imposto de renda apurado, exceto:

a) as contribuições feitas aos fundos 
controlados pelos Conselhos 
Municipais, Estaduais e Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;

b) as contribuições efetivamente 
realizadas em favor de projetos 
culturais, aprovados na forma da 
regulamentação do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura – PRONAC.

c) os investimentos feitos a título de 
incentivo às atividades audiovisuais.

d) despesas médicas.
e) o imposto retido na fonte ou o pago, 

inclusive a título de recolhimento 
complementar, correspondente aos 
rendimentos incluídos na base de 
cálculo.

Nas perguntas a seguir assinale, sobre os 
contribuintes do IR, V para Verdadeiro ou 
F para Falso.

66. São contribuintes do IR os domiciliados ou 
residentes no Brasil. São excluídos dessa 
condição os residentes e domiciliados 
no exterior. Esses, apesar de não serem 
contribuintes, poderão ser sujeitos passivos 
do IR, quando percebam, no Brasil, renda e 
proventos de qualquer natureza. Aí serão 
tributados na fonte. 

(   ) Certo  (   ) Errado

67. A simples fixação de residência ou domicílio 
no Brasil não traz como consequência a 
condição de contribuinte do IR. Há outro 
requisito: a titularidade de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou de 
proventos de qualquer natureza.

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso

68. Residente e domiciliada no Brasil, a pessoa 
física que auferir rendimentos ou proventos 
de qualquer natureza será contribuinte do 

IR. São irrelevantes a nacionalidade, o sexo, 
a idade, o estado civil ou a profissão. Não 
importa também a capacidade civil, pois, 
também os incapazes são contribuintes do 
IR.

(   ) Certo  (   ) Errado

69. As pessoas físicas que perceberem de 
outras pessoas físicas podem providenciar 
o pagamento mensal do carnê-leão. Por 
si próprias apuram o imposto devido e 
realizam o recolhimento mensal respectivo, 
procedendo, posteriormente, ao ajuste 
anual até o final do mês de abril do exercício 
subsequente.

(   ) Certo  (   ) Errado

70. Se as pessoas físicas receberem de pessoas 
jurídicas, estas últimas serão responsáveis 
tributárias por substituição.

(   ) Certo  (   ) Errado

71. (AFRF – 2002-2 – ESAF – Adaptada) Assinale 
V ou F.

(   )Os rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, a pessoa física 
que preste serviços à empresa não pode ser 
objeto da contribuição para a seguridade 
social por constituírem base de cálculo de 
outra exação, o imposto de renda.

72. (AFTE RN – 2004 – ESAF) Avalie o acerto 
das afirmações adiante e marque com V as 
verdadeiras e com F as falsas; em seguida, 
marque a resposta correta.

(   ) É permitido à União exigir imposto 
sobre a renda auferida por Municípios 
que provenha de aluguel de imóveis a eles 
pertencentes.

73. (AFPS – 2002 – ESAF) Assinale V ou F.

I.É vedado à União elevar a alíquota do 
imposto sobre a renda e proventos de 
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qualquer natureza,de 27,5% para 41%, 
incidente sobre renda líquida igual ou 
superior a R$ 120.000,00, auferida no 
ano civil por pessoa física, por força da 
disposição constitucional vedatória da 
utilização de tributo com efeito de confisco, 
bem assim da que prevê a graduação de 
impostos segundo a capacidade econômica 
do contribuinte. 

(   ) Verdadeiro   (   ) Falso

74. (AFTE PI – 2001 – ESAF – Adaptada) Lei que 
majora a alíquota do Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas, publicada em 30 de 
dezembro, omissa quanto à data de início 
de sua vigência, tornar-se-á obrigatória:

a) na data de sua publicação.
b) no primeiro dia do exercício financeiro 

seguinte.
c) trinta dias após a data de sua 

publicação.
d) quarenta e cinco dias após a data de 

sua publicação.
e) sessenta dias após a data de sua 

publicação.

75. (ESAF) AFRF – 2005 (adaptada)

Ainda que atendidas as condições e os 
limites estabelecidos em lei, é vedado ao 
Poder Executivo alterar as alíquotas do 
imposto sobre

a) importação de produtos estrangeiros.
b) exportação, para o exterior, de produtos 

nacionais ou nacionalizados.
c) imposto sobre a renda.
d) operações de crédito, câmbio e 

seguro, ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários.

e) produtos industrializados.

76. (ESAF) AFTE – MG – 2005

Assinale a opção correta. O princípio 
segundo o qual é vedado cobrar tributos em 
relação a fatos geradores ocorridos antes 
do início da vigência da lei que os houver 

instituído ou aumentado (art. 150,III, ‘a’ da 
CRFB – 88) é o da:

a) anterioridade.
b) irretroatividade.
c) anualidade.
d) imunidade recíproca.
e) legalidade.

77. (ESAF) Analista Contábil – CE – 2007 
(adaptada)

O princípio constitucional da anterioridade, 
corolário da segurança jurídica, estabelece 
que os entes tributantes – União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios – não poderão 
exigir tributo no mesmo exercício financeiro 
em que tenha sido publicada a lei que o 
tenha instituído ou aumentado. No tocante 
à possibilidade de majoração de tributos 
no mesmo exercício financeiro em que 
tenha sido publicada a lei que os tenha 
aumentado, porém, a própria Constituição 
Federal estabeleceu algumas exceções. 
Entre os itens a seguir, assinale aquele que 
não constitui exceção ao referido princípio.

a) Imposto sobre produtos 
industrializados.

b) Contribuição de intervenção no 
domínio econômico, cobrada sobre 
combustíveis.

c) Imposto de exportação.
d) Empréstimo compulsório para despesas 

extraordinárias decorrentes de 
calamidade pública.

e) Imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza.

78. (ESAF) ATRF – 2009

A Constituição Federal, entre outras 
limitações ao poder de tributar, estabelece 
a isonomia, vale dizer, veda o tratamento 
desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente. Sobre 
a isonomia, é correto afirmar que:

a) diante da regra mencionada, o 
tratamento tributário diferenciado 
dado às microempresas e empresas de 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br1956

pequeno porte, por exemplo, deve ser 
considerado inconstitucional.

b) não se permite a distinção, para fins 
tributários, entre empresas comerciais 
e prestadoras de serviços, bem como 
entre diferentes ramos da economia.

c) para que um tratamento tributário 
diferenciado (isenção, por exemplo) 
seja justificado, não é necessário 
haver correlação lógica entre este e o 
elemento de discriminação tributária.

d) em razão do princípio constitucional da 
isonomia, não deve ser diferenciado, 
por meio de isenções ou incidência 
tributária menos gravosa, o tratamento 
de situações que não revelem 
capacidade contributiva ou que 
mereçam um tratamento fiscal ajustado 
à sua menor expressão econômica.

e) a isenção, como causa de exclusão do 
crédito tributário, é, por sua própria 
natureza, fator de desigualação e 
discriminação entre pessoas, coisas e 
situações. Nem por isso, no entanto, 
as isenções são inconstitucionais, 
desde que reste demonstrado que 
se teve em mira o interesse ou a 
conveniência pública na aplicação da 
regra da capacidade contributiva ou no 
incentivo de determinadas atividades 
de interesse do Estado.

79. Fiscal de Rendas – RJ – 2010

O princípio da isonomia tributária, previsto 
no art. 150, inciso II, da Constituição, proíbe 
o tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente. 
Entretanto, tal princípio exige a sua leitura 
em harmonia com os demais princípios 
constitucionais. Destarte, pode-se concluir, 
exceto, que:

a) em matéria tributária, as distinções 
podem se dar em função da capacidade 
contributiva ou por razões extrafiscais 
que estejam alicerçadas no interesse 
público.

b) relativamente às microempresas 
e empresas de pequeno porte, a 
Constituição prevê que lhes seja dado 
tratamento diferenciado e favorecido, 
por lei complementar, inclusive com 
regimes especiais ou simplificados.

c) a sobrecarga imposta aos bancos 
comerciais e às entidades financeiras, 
no tocante à contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários, não fere o 
princípio da isonomia tributária, ante a 
expressa previsão constitucional.

d) determinado segmento econômico 
prejudicado por crise internacional 
que tenha fortemente atingido o setor 
não permite tratamento tributário 
diferenciado sem ofensa ao princípio da 
isonomia.

e) a proibição de importação de veículos 
usados não configura afronta ao 
princípio da isonomia.

80. A Constituição Federal atribui à União a 
competência para instituir impostos sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza. 
Contudo, não estabeleceu os conceitos 
de renda e proventos, recepcionando as 
definições do Código Tributário Nacional 
para os dois institutos. De acordo com 
o CTN, renda e proventos divergem e se 
assemelham, respectivamente:

a) quanto aos limites legais quanto à 
origem dos recursos

b) quanto à origem no que diz respeito ao 
acréscimo patrimonial

c) na aplicação das alíquotas na 
determinação dos contribuintes

d) quanto à legislação de regência na 
determinação da base de cálculo

e) na identificação do acréscimo 
patrimonial quanto à origem dos 
recursos

81. (ESAF) TTN – 98

Assinale a opção incorreta. No que diz 
respeito ao Imposto sobre a Renda e 
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Proventos de Qualquer Natureza, pode-se 
afirmar que:

a) deve ser progressivo, aumentando a 
alíquota à medida que se eleva a base 
de cálculo.

b) deve obedecer aos critérios da 
universalidade e da generalidade.

c) deve obedecer aos princípios 
da capacidade contributiva, 
irretroatividade e anterioridade, entre 
outras.

d) não pode ter suas alíquotas alteradas 
pelo Poder Executivo.

e) não pode prever hipóteses de isenção, 
sob pena de violar-se o princípio da 
igualdade.

82. (ESAF) AFRF – 2002 Relativamente ao 
imposto de renda, assinale a afirmação 
correta.

a) A Constituição determina que o imposto 
de renda seja informado pelo critério 
de que aquele que ganhe mais deverá 
pagar de imposto uma proporção maior 
do que aquele que ganhe menos.

b) A renda e os proventos de qualquer 
natureza percebidos no País por 
residentes ou domiciliados no exterior 
ou a eles equiparados não estão sujeitos 
ao imposto em razão do princípio da 
extraterritorialidade.

c) No caso de rendimentos percebidos 
em dinheiro a título de alimentos ou 
pensões em cumprimento de acordo 
homologado judicialmente ou decisão 
judicial, inclusive alimentos provisionais 
ou provisórios, verificando-se a 
incapacidade civil do alimentado, não 
há incidência do imposto.

d) Em razão do princípio da universalidade 
da tributação, a ajuda de custo 
destinada a atender às despesas com 
transporte, frete e locomoção do 
beneficiado e seus familiares, em caso 
de remoção de um município para 
outro, está sujeita ao imposto.

e) A tributação dos rendimentos recebidos 
por residentes ou domiciliados no Brasil 
que prestem serviços a embaixadas, 
repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas não está 
sujeita à legislação brasileira, por força 
da Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas.

83) (ESAF) Auditor TCE – PR – 2003.

Em relação ao imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza, é incorreto 
afirmar que, nos termos do Código 
Tributário Nacional:

a) A incidência do imposto independe 
da denominação da receita ou do 
rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção.

b) Na hipótese de receitas ou rendimentos 
tributáveis, oriundos do exterior, 
é facultado ao Poder Executivo 
estabelecer, mediante decreto, as 
condições e o momento em que se 
dará sua disponibilidade, para fins de 
incidência do imposto.

c) A base de cálculo do imposto é o 
montante, real, arbitrado ou presumido, 
da renda ou dos proventos tributáveis.

d) Contribuinte do imposto é o titular de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou de proventos de qualquer 
natureza, sem prejuízo de a lei atribuir 
essa condição ao possuidor, a qualquer 
título, dos bens produtores de renda ou 
dos proventos tributáveis.

e) A lei pode atribuir à fonte pagadora da 
renda ou dos proventos tributáveis a 
condição de responsável pelo imposto 
cuja retenção e recolhimento lhe 
caibam.

84. O Regulamento do Imposto de Renda 
estabelece em seu art. 38 que a tributação 
independe da denominação dos 
rendimentos. Essa disposição confirma o 
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seguinte princípio constitucional aplicável 
ao imposto de renda: 

a) Generalidade
b) Capacidade contributiva
c) Universalidade 
d) Progressividade
e) Seletividade 

85. (AFRF – 2012 – ESAF) De acordo com a 
legislação tributária, assinale a opção 
correta.

a) Na determinação da base de cálculo 
do imposto de renda incidente sobre 
valores recebidos em decorrência 
de cobertura por sobrevivência em 
apólices de seguros de vida, poderão 
ser deduzidos os valores dos respectivos 
prêmios pagos, observada a legislação 
aplicável à matéria.

b) Os rendimentos recebidos 
acumuladamente, a partir de 28 de julho 
de 2010, relativos a anos-calendário 
anteriores ao do recebimento, salvo 
quando pagos por pessoa física, serão 
tributados exclusivamente na fonte, 
no mês do recebimento ou crédito, 
em separado dos demais rendimentos 
recebidos no mês, quando relativos 
a rendimentos do trabalho ou a 
aposentadoria, pensão, transferência 
para a reserva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

c) A base de cálculo do imposto 
de renda na fonte devido pelos 
trabalhadores portuários avulsos, 
inclusive os pertencentes à categoria 
de "arrumadores", será o total do valor 
pago ao trabalhador pelo órgão gestor 
de mão de obra do trabalho portuário, 
desde que esse valor corresponda à 
quantia paga por, no máximo, três 
empresas para as quais o beneficiário 
tenha prestado serviço.

d) Estão sujeitos ao imposto de renda na 
fonte os rendimentos distribuídos pelos 

Fundos de Investimento Imobiliários 
cujas quotas sejam admitidas à 
negociação exclusivamente em bolsas 
de valores ou no mercado de balcão 
organizado.

e) Está sujeita ao imposto de renda na 
fonte a remuneração produzida por 
letras hipotecárias, certificados de 
recebíveis imobiliários e letras de 
crédito imobiliário.

86. (AFRF – 2012 – ESAF) Os seguintes valores 
são onerados pelo Imposto sobre a Renda 
devido pelas pessoas físicas, exceto: 

a) os lucros do comércio e da indústria, 
auferidos por todo aquele que não 
exercer, habitualmente, a profissão de 
comerciante ou industrial. 

b) as importâncias recebidas a título 
de juros e indenizações por lucros 
cessantes.

c) os valores correspondentes a bolsas 
de estudo e de pesquisa caracterizadas 
como doação, quando recebidas 
exclusivamente para proceder a 
estudos ou pesquisas e desde que 
os resultados dessas atividades não 
representem vantagem para o doador, 
nem importem contraprestação de 
serviços.

d) o valor do laudêmio recebido. 
e) os rendimentos derivados de atividades 

ou transações ilícitas ou percebidos 
com infração à lei.

87. (AFRF – 2012 – ESAF) As seguintes 
hipóteses de rendimentos estão sujeitas ao 
recolhimento mensal do Imposto sobre a 
Renda devido pelas pessoas físicas, exceto:

a) os emolumentos e custas dos 
serventuários da Justiça, como 
tabeliães, notários, oficiais públicos e 
outros, quando não forem remunerados 
exclusivamente pelos cofres públicos.

b) os rendimentos recebidos em dinheiro, 
a título de alimentos ou pensões, em 
cumprimento de decisão judicial, ou 
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acordo homologado judicialmente, 
inclusive alimentos provisionais. 

c) os rendimentos recebidos por 
residentes ou domiciliados no Brasil 
que prestem serviços a embaixadas, 
repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas ou a 
organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.

d) os ganhos de capital auferidos pela 
pessoa física na alienação de bens ou 
direitos de qualquer natureza.

e) os rendimentos de aluguéis recebidos 
de pessoas físicas.

88. (AFRF – 2012 – ESAF) De acordo com a 
legislação tributária em vigor, assinale a 
opção incorreta.

a) As contraprestações de arrendamento 
mercantil somente serão dedutíveis 
pela pessoa jurídica arrendatária 
quando o bem arrendado estiver 
relacionado intrinsecamente com a 
produção e comercialização dos bens e 
serviços.

b) Não são dedutíveis, como custos 
ou despesas operacionais, as 
gratificações ou participações no 
resultado, atribuídas aos dirigentes ou 
administradores da pessoa jurídica.

c) Regra geral, são dedutíveis, na 
determinação do lucro real da pessoa 
jurídica, as remunerações pagas aos 
sócios ou dirigentes.

d) Para efeito de apuração do lucro real, 
a pessoa jurídica poderá deduzir, como 
despesa operacional, as participações 
atribuídas aos empregados nos lucros 
ou resultados, dentro do próprio 
exercício de sua constituição.

e) O valor correspondente a aluguel de 
imóvel cedido pela pessoa jurídica 
para uso de seu administrador, diretor, 
gerente e assessor, assim como outras 
espécies de remuneração indireta, 
é despesa indedutível para efeito de 
apuração do lucro real, ainda que 

sejam individualizados a operação e o 
beneficiário da despesa.

89. (AFRF – 2012 – ESAF) Tendo por base a 
legislação do Imposto de Renda sobre 
Pessoa Jurídica (IRPJ), assinale a opção 
incorreta.

a) As filiais, sucursais, agências ou 
representações no País das pessoas 
jurídicas com sede no exterior sujeitam-
se à incidência do Imposto de Renda 
sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ).

b) A prestação de serviços intelectuais, 
inclusive os de natureza científica, 
artística ou cultural, em caráter 
personalíssimo ou não, com ou sem 
designação de quaisquer obrigações 
a sócios ou empregados da sociedade 
prestadora de serviços, quando por 
esta realizada, sujeita-se à incidência do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ).

c) As sociedades cooperativas de 
consumo, que tenham por objeto a 
compra e fornecimento de bens aos 
consumidores, não se sujeitam à 
incidência do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ).

d) O espólio não se sujeita à incidência do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ).

e) As sociedades coligadas e controladas, 
com sede no exterior, que tenham as 
respectivas pessoas jurídicas contro-
ladoras residentes ou domiciliadas no 
Brasil, não são sujeitos passivos do Im-
posto de Renda sobre Pessoas Jurídicas 
(IRPJ).

90. (AFRF – 2012 – ESAF) Julgue os itens 
abaixo, classificando-os como corretos 
(C) ou errados (E), de acordo com a sua 
correspondência com as hipóteses legais 
que determinam a apuração do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
sobre o lucro arbitrado. 

Em seguida, escolha a opção adequada às 
suas respostas.
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I – Quando o contribuinte, obrigado à 
tributação com base no lucro real, não 
mantiver escrituração na forma das leis 
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar 
as demonstrações financeiras exigidas pela 
legislação fiscal.

II – Quando a escrituração a que estiver 
obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros 
ou deficiências que a tornem imprestável 
para identificar a efetiva movimentação 
financeira, inclusive bancária.

III – Quando a escrituração a que estiver 
obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros 
ou deficiências que a tornem imprestável 
para determinar a receita bruta.

IV – Quando o contribuinte optar indevida-
mente pela tributação com base no lucro 
presumido.

V – Quando o contribuinte não mantiver, em 
boa ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas 
utilizadas para resumir e totalizar, por conta 
ou subconta, os lançamentos efetuados no 
Diário.

a)  penas os itens I, II, III e V estão corretos.
b) Apenas os itens I, II, IV e V estão 

corretos.
c) Apenas os itens I, IV e V estão errados.
d) Apenas o item II está errado.
e) Todos os itens estão corretos.

91. (AFRF – 2012 – ESAF) Sobre o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
de acordo com a legislação tributária em 
vigor, julgue os itens a seguir, classificando-
os como corretos (C) ou errados (E). Em 
seguida, escolha a opção adequada às suas 
respostas.

I – Os juros, o desconto, o lucro na 
operação de reporte e os rendimentos 
de aplicações financeiras de renda fixa, 
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos 
no lucro operacional e, quando derivados 

de operações ou títulos com vencimento 
posterior ao encerramento do período 
de apuração, poderão ser rateados pelos 
períodos a que competirem.

II – Na fusão, incorporação ou cisão de 
sociedades com extinção de ações ou 
quotas de capital de uma possuída por 
outra, a diferença entre o valor contábil 
das ações ou quotas extintas e o valor 
de acervo líquido que as substituir será 
computada na determinação do lucro real 
como perda ou ganho de capital, conforme 
o valor do acervo líquido, avaliado segundo 
os parâmetros legalmente previstos, seja 
menor ou maior que o valor contábil das 
ações ou quotas liquidadas, permitido 
ao contribuinte o diferimento dos efeitos 
tributários resultantes dessa diferença, 
desde que atendidos os requisitos legais. 

III – A pessoa jurídica que tiver parte ou 
todo o seu patrimônio absorvido em virtude 
de incorporação, fusão ou cisão deverá 
levantar balanço específico para esse fim, 
no qual os bens e direitos serão avaliados 
pelo valor contábil ou de mercado. No 
caso de pessoa jurídica tributada com 
base no lucro presumido ou arbitrado, que 
optar pela avaliação a valor de mercado, a 
diferença entre este e o custo de aquisição, 
diminuído dos encargos de depreciação, 
amortização ou exaustão, será considerada 
ganho de capital, que deverá ser adicionado 
à base de cálculo do imposto de renda 
devido. 

IV – Os incentivos e benefícios fiscais 
concedidos por prazo certo e em função de 
determinadas condições a pessoa jurídica 
que vier a ser incorporada poderão ser 
transferidos, por sucessão, à pessoa jurídica 
incorporadora, mediante requerimento 
desta, desde que observados os limites e as 
condições fixados na legislação que institui 
o incentivo ou o benefício. 

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens II e III estão corretos.
c) Os itens III e IV estão corretos.
d) Os itens II, III e IV estão corretos.
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e) Todos os itens estão corretos.

92. (AFRF – 2012 – ESAF) De acordo com a 
legislação tributária em vigor, assinale a 
opção incorreta.

a) Os lucros auferidos no exterior, 
por intermédio de filiais, sucursais, 
controladas ou coligadas, serão 
computados para fins de determinação 
do lucro real no balanço levantado em 
31 de dezembro do ano-calendário em 
que tiverem sido disponibilizados para 
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

b) Para fins de determinação da base 
de cálculo do imposto de renda, os 
lucros auferidos por controlada ou 
coligada no exterior serão considerados 
disponibilizados para a controladora ou 
coligada no Brasil na data do balanço do 
qual constar a sua distribuição para a 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, na 
forma do regulamento. 

c) Os prejuízos e perdas apurados por 
filiais, sucursais ou controladas, 
no exterior, de pessoas jurídicas 
domiciliadas no Brasil, não serão 
compensados com lucros auferidos no 
Brasil para fins de apuração do lucro 
real. 

d) A pessoa jurídica poderá compensar o 
imposto de renda incidente, no exterior, 
sobre os lucros, rendimentos e ganhos 
de capital computados no lucro real, até 
o limite do imposto de renda incidente, 
no Brasil, sobre os referidos lucros, 
rendimentos ou ganhos de capital.

e) Serão computados na determinação 
do lucro real os resultados líquidos, 
positivos ou negativos, obtidos em 
operações de cobertura (hedge) 
realizadas em mercados de liquidação 
futura, diretamente pela empresa 
brasileira, em bolsas no exterior.

93. (AFRF – 2012 – ESAF) Sobre os Preços de 
Transferência, julgue os itens a seguir, 
classificando-os como corretos (C) ou 

errados (E). Em seguida, escolha a opção 
adequada às suas respostas.

I – Os Preços de Transferência, consistentes 
na manipulação de preços de negócios 
havidos entre pessoas vinculadas, 
constituem prática ilícita, passível de ser 
desconsiderada pela autoridade fiscal, 
porque sua utilização tem por único objetivo 
a transferência de lucros para a parte do 
negócio que esteja domiciliada no exterior, 
em país com menor carga tributária. 

II – O Método dos Preços Independentes 
Comparados (PIC) e o Método do Custo de 
Produção mais Lucro (CPL) são parâmetros 
legalmente previstos para o alcance de 
limite mínimo permitido para dedução 
de valores na determinação do lucro real, 
a título de custos, despesas e encargos, 
relativos a bens, serviços e direitos, 
constantes de documento de importação 
ou de aquisição, nas operações realizadas 
entre pessoas vinculadas. 

III – As disposições legais relativas aos 
Preços de Transferência se aplicam, 
também, às operações realizadas entre 
pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas 
no Brasil e pessoas jurídicas ou físicas 
residentes ou domiciliadas em país que 
não tribute a renda ou que a tribute abaixo 
de percentual legalmente previsto pela lei 
brasileira ou cuja lei não permita acesso 
a informações relativas à composição 
societária, titularidade de bens ou direitos 
ou às operações econômicas realizadas, 
casos para os quais a aplicação das regras 
de preços de transferência prescinde 
da existência de vínculo entre as partes 
contratantes. 

IV – Nos termos da legislação tributária, 
as operações de exportação de bens, 
serviços ou direitos produzidos no território 
brasileiro para empresa vinculada, 
sediada em outro país, que venham a ser 
configuradas como exportações destinadas 
à conquista de novos mercados, fazem jus a 
tratamento normativo diferenciado relativo 
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a Preços de Transferência em comparação 
ao aplicável a operações de exportação 
comuns entre partes vinculadas.

a) Somente o item I está errado. 
b) Somente o item III está correto.
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão errados.
e) Apenas os itens III e IV estão corretos.

94. (AFRF – 2012 – ESAF) A Constituição Federal 
de 1988 veda aos entes tributantes instituir 
tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão 
de ocupação profissional ou função por 
eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos. Considerando decisões 
emanadas do STF sobre o tema, assinale a 
opção incorreta.

a) A exclusão do arrendamento mercantil 
do campo de aplicação do regime de 
admissão temporária não constitui 
violação ao princípio da isonomia 
tributária.

b) A progressividade da alíquota, que 
resulta do rateio do custo da iluminação 
pública entre os consumidores de 
energia elétrica, não afronta o princípio 
da isonomia. 

c) A sobrecarga imposta aos bancos 
comerciais e às entidades financeiras, 
no tocante à contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários, fere o princípio 
da isonomia tributária.

d) Lei complementar estadual que isenta 
os membros do Ministério Público 
do pagamento de custas judiciais, 
notariais, cartorárias e quaisquer taxas 
ou emolumentos fere o princípio da 
isonomia.

e) Não há ofensa ao princípio da isonomia 
tributária se a lei, por motivos 
extrafiscais, imprime tratamento 
desigual a microempresas e empresas 
de pequeno porte de capacidade 
contributiva distinta, afastando do 

regime do simples aquelas cujos sócios 
têm condição de disputar o mercado de 
trabalho sem assistência do Estado.

95. (ATRF – 2012 – ESAF) Constitui rendimento 
para fins do Imposto sobre a Renda, exceto,

a) todo o produto do capital.
b) o provento de qualquer natureza.
c) o acréscimo patrimonial não 

correspondente aos rendimentos 
declarados.

d) a pensão e os alimentos percebidos em 
mercadoria.

e) todo produto do trabalho.

96. (ATRF – 2012 – ESAF) É pessoalmente 
responsável pelo pagamento do Imposto de 
Renda da Pessoa Física

a) o sucessor a qualquer título quando se 
apurar, na abertura da sucessão, que o 
de cujos não apresentou declaração de 
rendimentos de exercícios anteriores, 
caso em que responde por toda a 
dívida.

b) o espólio, pelo tributo devido pelo de 
cujos, quando se apurar que houve falta 
de pagamento de imposto devido até 
a data da abertura da sucessão, sendo 
que, nesse caso, não serão cobrados 
juros moratórios e multa de mora.

c) o cônjuge meeiro, quando se apurar, 
na abertura da sucessão, que o de 
cujos apresentou declaração de 
exercícios anteriores com omissão de 
rendimentos, mesmo que a declaração 
tenha sido em separado.

d) o sucessor a qualquer título, pelo 
tributo devido pelo de cujos até a data 
da partilha ou da adjudicação,limitada 
esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da herança.

e) o sucessor a qualquer título e o cônjuge 
meeiro quando se apurar, na abertura 
da sucessão, que o de cujos não 
apresentou declaração de rendimentos 
de exercícios anteriores ou o fez com 
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omissão de rendimentos, caso em que 
respondem por toda a dívida.

97. (ATRF – 2012 – ESAF) São contribuintes do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 

a) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou proventos de qualquer 
natureza.

b) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, e aquelas que 
mesmo sem serem residentes no País, 
sejam titulares de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou 
proventos de qualquer natureza 
percebidos no exterior.

c) as pessoas físicas brasileiras 
domiciliadas ou residentes no Brasil, 
titulares de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza.

d) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou proventos de qualquer 
natureza que percebam os rendimentos 
somente de fontes situadas no País.

e) as pessoas físicas brasileiras 
domiciliadas ou residentes no Brasil, 
titulares de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza, que percebam 
rendimentos, independentemente da 
localização da fonte.

98. (ATRF – 2012 – ESAF) Respondem pelo 
Imposto de Renda devido pelas pessoas 
jurídicas, exceto:

a) a pessoa física sócia da pessoa jurídica 
extinta mediante liquidação que 
continuar a exploração da atividade 
social.

b) as sociedades que receberem parcelas 
do patrimônio da pessoa jurídica extinta 
por cisão.

c) a pessoa jurídica que incorporar outra. 

d) a pessoa jurídica resultante da 
transformação de outra.

e) a pessoa jurídica que adquirir unidade 
produtiva isolada.

99. (ATRF – 2012 – ESAF) Quanto ao domicílio 
fiscal da pessoa jurídica, relativo ao Imposto 
sobre a Renda, assinale a opção correta.

a) Quando houver pluralidade de 
estabelecimentos, a pessoa jurídica 
pode optar pelo lugar onde se achar a 
residência do sócio administrador ou a 
sede da empresa.

b) Quando existir um único 
estabelecimento, o domicílio será o 
lugar da situação deste.

c) O domicílio fiscal de residentes ou 
domiciliados no exterior é o lugar onde 
se achar a residência do procurador ou 
representante no país.

d) Quando a empresa é fonte pagadora, 
o domicílio será no estabelecimento 
centralizador de suas operações, 
independentemente do lugar do 
estabelecimento que pagar, creditar, 
remeter ou empregar rendimento 
sujeito ao imposto no regime de 
tributação na fonte.

e) No caso de eleição de domicílio 
que dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo, a autoridade 
pode considerar como tal o lugar da 
residência do administrador.

100. (ATRF – 2012 – ESAF) Em relação ao 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 
assinale a opção incorreta.

a) A incerteza quanto ao período de 
apuração de escrituração de rendimento 
somente constitui fundamento para 
lançamento de diferença de imposto 
quando dela resultar a redução indevida 
do lucro real.

b) Quando o rendimento foi percebido 
com retenção na fonte, a empresa 
beneficiada fará a escrituração como 
receita pela respectiva importância 
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bruta, ou seja, sem considerar o 
desconto.

c) O regime de competência foi adotado 
pela lei tributária para todas as 
empresas que estão obrigadas ou 
optarem em apurar os seus resultados 
com base no lucro presumido.

d) A receita líquida de vendas e serviços 
será a receita bruta diminuída das 
vendas canceladas, dos descontos 
concedidos incondicionalmente e dos 
impostos incidentes sobre vendas.

e) Caracteriza-se como omissão de receita 
a indicação na escrituração de saldo 
credor de caixa.

101. (ATRF – 2012 – ESAF) Com relação à 
tributação da pessoa jurídica, pode-se 
afirmar que:

a) a regra é o pagamento com base no 
lucro real, a exceção é a opção feita 
pelo contribuinte pelo pagamento 
do imposto sobre a renda e adicional 
determinados sobre base de cálculo 
estimada.

b) a pessoa jurídica pode optar pelo 
arbitramento, pois se trata de base 
de cálculo substitutiva em face de 
dificuldade ocorrida na apuração pelo 
lucro presumido. 

c) a opção do contribuinte pela apuração 
com base no lucro presumido permite 
ao contribuinte deixar de apresentar ao 
fisco sua escrituração contábil.

d) o contribuinte é sempre obrigado à 
tributação com base no lucro real.

e) o contribuinte é livre para optar entre 
a tributação pelo lucro real, lucro 
presumido ou arbitrado.

102. (ATRF – 2012 – ESAF) Assinale a opção 
incorreta quanto ao Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica.

a) O sujeito passivo, demonstrando 
por meio de balanços ou balancetes 
mensais, que o valor acumulado já pago 
excede o valor do imposto devido no 

período calculado com base no lucro 
real, pode suspender ou reduzir o 
pagamento do imposto devido em cada 
mês. 

b) Ficam dispensadas do pagamento 
mensal as pessoas jurídicas que 
demonstrarem, por meio de balanços 
ou balancetes mensais, a existência de 
prejuízos fiscais apurados a partir do 
mês de janeiro do ano-calendário. 

c) O pagamento do imposto de renda no 
mês de janeiro do ano-calendário fica 
dispensado se for demonstrado, por 
meio de balancetes mensais relativos 
ao ano anterior, que o valor já pago 
excedeu o valor devido no mês de 
dezembro. 

d) A inobservância do regime de 
competência quanto a apuração de 
escrituração de receita, rendimento, 
custo ou dedução, somente constitui 
fundamento para lançamento de 
imposto ou de diferença de imposto 
se dela resultar a postergação de seu 
pagamento para período de apuração 
posterior ao que seria devido.

e) A inobservância do regime de 
competência quanto a apuração 
de escrituração de receita, 
rendimento, custo ou dedução ou do 
reconhecimento de lucro, somente 
constitui fundamento para lançamento 
de imposto ou de diferença de imposto 
se dela resultar a redução indevida 
do lucro real em qualquer período de 
apuração. 

103. (ESAF – AFRFB – 2012) De acordo com a 
legislação tributária sobre o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), assinale a 
opção correta.

a) As bebidas alcoólicas, os produtos 
de perfumaria ou toucador 
e as preparações cosméticas 
industrializadas na Zona Franca de 
Manaus, com utilização de matérias-
primas da fauna e flora regionais, em 
conformidade com processo produtivo 
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básico, por estabelecimentos com 
projetos aprovados pelo Conselho de 
Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, 
são isentos de IPI, quando destinados 
à comercialização em qualquer outro 
ponto do território nacional.

b) Os produtos industrializados na Zona 
Franca de Manaus, destinados ao seu 
consumo interno, não são isentos de 
IPI.

c) Os automóveis de passageiros de 
fabricação nacional que obedeçam às 
especificações previstas em Lei são 
isentos de IPI, quando adquiridos por 
pessoas portadoras de deficiência 
mental severa ou profunda, ou autistas, 
desde que atendidos os requisitos 
previstos na legislação tributária. 

d) Os bens de informática destinados à 
coleta eletrônica de votos, fornecidos 
diretamente ao Tribunal Superior 
Eleitoral, assim como os caixões 
funerários, são objeto de suspensão de 
IPI. 

e) Há isenção de IPI sobre 
hidrocarbonetos, assim entendidos os 
derivados do petróleo, resultantes da 
sua transformação, mediante processos 
genericamente denominados refino ou 
refinação.

104. (ESAF – AFRFB – 2012) Assinale a opção 
que contém a sequência correspondente à 
classificação correta dos institutos tratados 
em cada um dos itens a seguir:

I – Crédito atribuído a empresa produtora 
e exportadora de mercadorias nacionais, 
como ressarcimento das contribuições, 
legalmente especificadas, incidentes sobre 
as respectivas aquisições, no mercado 
interno, de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 
para utilização no processo produtivo.

II – Crédito correspondente ao imposto 
incidente sobre matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 

adquiridos para emprego na industrialização 
de produtos tributados, incluindo-se, 
entre as matérias-primas e os produtos 
intermediários, aqueles que, embora não 
se integrando ao novo produto, forem 
consumidos no processo de industrialização, 
salvo se compreendidos entre os bens do 
ativo permanente.

III – Créditos extintos em 1990, antes 
atribuídos a empresas fabricantes e 
exportadoras de produtos manufaturados, 
a título estímulo fiscal, sobre suas vendas 
para o exterior, como ressarcimento de 
tributos pagos internamente. 

IV – Valores instituídos por prazo 
determinado, atribuídos a pessoa jurídica 
produtora que efetue exportação de bens 
manufaturados no País, calculados pela 
aplicação de percentual estabelecido pelo 
Poder Executivo sobre a receita decorrente 
da exportação desses bens, objetivando 
ressarcir o resíduo tributário federal 
existente nessa cadeia de produção.

a) Crédito-prêmio; crédito-escritural; 
crédito-básico; valores decorrentes do 
Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra).

b) Crédito presumido; crédito-básico; 
crédito prêmio; crédito-básico.

c) Crédito-prêmio; crédito não-
cumulativo; valores decorrentes do 
Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra); crédito por 
devolução.

d) Crédito presumido; crédito-básico; 
crédito prêmio; valores decorrentes do 
Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para as Empresas 
Exportadoras (Reintegra).

e) Crédito não-cumulativo; crédito 
presumido; crédito por devolução; 
crédito-prêmio.

105. ESAF – AFRFB – 2012)  Sobre o Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), 
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julgue os itens abaixo, classificando-os 
como corretos (C) ou errados (E). Em 
seguida, escolha a opção adequada às suas 
respostas.

I – A Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) é autorizada a adequar a Tabela de 
Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (TIPI), em decorrência de 
alterações promovidas na Nomeclatura 
Comum do Mercosul (NCM) pela Câmara 
de Comércio Exterior (CAMEX), caso 
as alterações promovidas pela CAMEX 
impliquem necessidade de adequação de 
alíquotas na TIPI pela RFB. 

II – A empresa comercial exportadora, que 
adquirir produtos industrializados com fim 
específico de exportação, é obrigada ao 
pagamento do IPI suspenso na saída dos 
produtos do estabelecimento industrial, 
caso referidos produtos venham a ser 
destruídos, furtados ou roubados. 

III – De acordo com as regras gerais para 
interpretação de classificação de produtos 
na Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Indutrializados (TIPI), 
a classificação de um produto, quando 
misturado ou composto de mais de uma 
matéria, efetuar-se-á, alternadamente, por 
uma das seguintes regras: a) na posição 
em que tiver descrição mais específica; b) 
na posição da matéria ou artigo que lhe 
conferir caráter essencial; c) na posição 
que der lugar a aplicação da alíquota 
mais elevada; d) na posição situada em 
último lugar na ordem numérica, entre as 
suscetíveis de validamente se tomarem em 
consideração .

IV – As Notas Complementares (NC) da 
Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (TIPI), nesta 
incluídas por Decreto do Executivo, 
constituem elementos subsidiários de 
caráter fundamental para a correta 
interpretação do conteúdo das Posições e 
Subposições da classificação dos produtos, 

mas não constituem instrumento hábil para 
interferir na tributação prevista na TIPI.

a) Os itens I, II e IV estão corretos.
b) Os itens I, III e IV estão errados.
c) Somente os itens II e IV estão corretos.
d) Os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Todos os itens estão errados.

106. (ESAF – AFRFB – 2012) De acordo com 
a legislação tributária do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), julgue os 
itens abaixo, classificando-os como corretos 
(C) ou errados (E). Em seguida, escolha a 
opção adequada às suas respostas.

I – O saldo credor do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, acumulado 
em cada trimestre-calendário, decorrente 
de aquisição de matéria-prima, produto 
intermediário e material de embalagem, 
aplicados na industrialização, inclusive de 
produto isento ou tributado à alíquota zero, 
que o contribuinte não puder compensar 
com o IPI devido na saída de outros 
produtos, poderá ser utilizado na forma 
prevista em Lei.

II – A incidência do IPI na importação de 
produtos industrializados depende do título 
jurídico a que se der a importação. Por 
isso, a Lei exclui da sujeição passiva do IPI a 
pessoa física na condição de importadora de 
produtos industrializados para uso próprio.

III – Segundo entendimento atual do 
Superior Tribunal de Justiça, é devida a 
correção monetária ao creditamento do IPI 
quando há oposição ao seu aproveitamento 
decorrente de resistência ilegítima do Fisco. 

IV – A legislação tributária determina, 
em observância à não-cumulatividade do 
tributo, que a entrada de insumos não 
onerados – seja por força de alíquota 
zero, de não incidência, de isenção ou de 
imunidade – gera direito ao crédito de IPI 
na saída dos produtos industrializados. 

a) Apenas os itens I e III estão corretos.
b) Apenas os itens I e IV estão corretos.
c) Apenas o item IV está correto.
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d) Apenas os itens II e IV estão corretos.
e) Apenas o item III está errado.

107. (ESAF – AFRFB – 2012) Tendo por 
base a legislação tributária aplicável ao 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), julgue os itens abaixo, classificando-
os como corretos (C) ou errados (E). Em 
seguida, escolha a opção adequada às suas 
respostas.

I – A tributação das bebidas classificadas 
nas Posições 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da 
TIPI, vulgarmente chamadas de “bebidas 
quentes”, dá-se por intermédio de técnica 
especial, consistente no enquadramento 
dos produtos por Classes de valores de 
imposto. Este enquadramento é passível 
de alteração pelo Ministro da Fazenda, 
desde que o comportamento do mercado 
justifique a alteração, sendo esta alteração 
legalmente limitada ao valor do imposto 
que resultaria da aplicação da alíquota do 
produto constante da TIPI sobre o seu valor 
tributável.

II – Mediante intimação escrita, as empresas 
transportadoras e os transportadores 
autônomos são obrigados a prestar aos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil todas as informações de que 
disponham com relação aos produtos, 
negócios ou atividades de terceiros, 
exceto quanto a fatos sobre os quais 
estejam legalmente obrigados a observar 
segredo em razão de cargo, ofício, função, 
ministério, atividade ou profissão, função, 
ministério, atividade ou profissão.

III – A mistura de tintas entre si, ou 
com concentrados de pigmentos, sob 
encomenda do consumidor ou usuário, 
realizada em estabelecimento comercial 
varejista, efetuada por máquina automática 
ou manual, não se caracteriza como 
industrialização, desde que fabricante 
e varejista não sejam empresas 
interdependentes, controladora, controlada 
ou coligadas. 

IV – Para fins de controle do quantitativo 
de produtos industrializados tributados 
pelo IPI, a legislação tributária pode 
instituir obrigação acessória consistente na 
aplicação de selo especial, confeccionado 
pela Casa da Moeda do Brasil e distribuído 
aos contribuintes pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, proibida cobrança de 
valores pela distribuição, exceto no caso de 
inutilização ou desperdício ocasionado pelo 
contribuinte, hipótese em que será cobrado 
ressarcimento pela redistribuição dos selos.

a) Apenas o item II está correto.
b) Apenas os itens II e III estão corretos.
c) Apenas o item III está correto.
d) Apenas o item IV está errado.
e) Todos os itens estão corretos.

108. (ESAF – AFRFB – 2012) A Lei nº 12.546, 
de 14 de dezembro de 2011, prevê 
incidência específica do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) sobre certos 
tipos de cigarros (Cigarros que contenham 
tabaco – classificados no código 2402.20.00 
da TIPI, com exceção do EX 01). A respeito 
desta incidência, assinale a opção incorreta.

a) O IPI em questão será apurado 
e recolhido, uma única vez, pelo 
estabelecimento industrial, em relação 
às saídas dos cigarros destinados ao 
mercado interno, ou pelo importador, 
no desembaraço aduaneiro dos cigarros 
de procedência estrangeira. 

b) O valor a ser pago a título desse IPI 
é calculado mediante a aplicação da 
alíquota do tributo sobre a sua base 
de cálculo, a qual é obtida mediante 
aplicação de uma porcentagem, cujo 
mínimo está previsto em lei, incidente 
sobre o preço de venda a varejo do 
produto.

c) O Poder Executivo poderá fixar preço 
mínimo de venda no varejo dos cigarros 
de que trata o caput, válido em todo o 
território nacional, abaixo do qual fica 
proibida a sua comercialização.
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d) O fabricante dos cigarros em questão 
é obrigado a Registro Especial junto 
à Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, cuja concessão dar-se-á por 
estabelecimento industrial e estará, 
também, na hipótese de produção, 
condicionada à instalação de contadores 
automáticos da quantidade produzida, 
sendo a ausência de regularidade fiscal 
uma das hipóteses que pode resultar no 
cancelamento deste Registro Especial.

e) A pessoa jurídica industrial ou 
importadora dos cigarros referidos 
poderá optar por regime favorecido de 
apuração e recolhimento do IPI, caso 
em que, atendidos certos requisitos, a 
base de cálculo do tributo será o menor 
preço de venda a varejo do produto, 
praticado em cada Estado ou no Distrito 
Federal.

109. (ESAF – 2012 – ATRFB) Avalie os itens a 
seguir e assinale a opção correta.

I – O desembaraço aduaneiro de produto 
de procedência estrangeira é fato gerador 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
considerando-se ocorrido o referido 
desembaraço quando a mercadoria consta 
como tendo sido importada e o extravio 
ou avaria venham a ser apurados pela 
autoridade fiscal, inclusive na hipótese 
de mercadoria sob regime suspensivo de 
tributação.

II – Considera-se ocorrido o fato gerador do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
na saída de armazém geral ou outro 
depositário do estabelecimento industrial 
ou equiparado a industrial depositante, 
quanto aos produtos entregues diretamente 
a outro estabelecimento.

III – Considera-se ocorrido o fato gerador 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
na saída do estabelecimento industrial 
diretamente para estabelecimento da 
mesma firma ou de terceiro, por ordem 
do encomendante, quanto aos produtos 
mandados industrializar por encomenda.

a) Somente o item I está correto.
b) O item I e o item II estão corretos.
c) Os itens I, II e III estão corretos.
d) Os itens II e III estão corretos.
e) Os itens I e III estão corretos.

110. (ESAF – 2012 – ATRFB)  Avalie os itens a 
seguir e assinale a opção correta.

I – Para fins da incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, a industrialização 
é caracterizada como qualquer operação 
que modifique a natureza, o funcionamento, 
o acabamento, a apresentação ou a 
finalidade do produto.

II – O aperfeiçoamento para consumo é 
considerado como industrialização, para fins 
da incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, dependendo do processo 
utilizado para obtenção do produto e da 
localização e condições das instalações ou 
equipamentos empregados.

III – A alteração da apresentação do produto 
pela colocação de embalagem, ainda que 
em substituição da original, salvo quando a 
embalagem colocada se destine apenas ao 
transporte da mercadoria, é caracterizado 
como industrialização para fins da incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados.

a) Somente o item I está correto.
b) O item I e o item II estão corretos.
c) Os itens I, II e III estão corretos.
d) Os itens II e III estão corretos.
e) Os itens I e III estão corretos.

111. (ESAF – 2012 – ATRFB)  Avalie os itens a 
seguir e assinale a opção correta.

São equiparados aos estabelecimentos 
industriais para fins de incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados:

I – Os estabelecimentos que comercializam 
produtos cuja industrialização tenha sido 
realizada por outro estabelecimento da 
mesma firma ou de terceiro, mediante a 
remessa, por eles efetuada, de matérias-
primas, produtos intermediários, 
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embalagens, recipientes, moldes, matrizes 
ou modelos.

II – Os estabelecimentos, ainda que 
varejistas, que receberem, para 
comercialização, diretamente da repartição 
que os liberou, produtos importados por 
outro estabelecimento da mesma firma.

III – Os estabelecimentos atacadistas e 
cooperativas de produtores que derem 
saída a bebidas alcoólicas.

a) Somente o item I está correto.
b) O item I e o item II estão corretos.
c) Os itens I, II e III estão corretos.
d) Os itens II e III estão corretos.
e) Os itens I e III estão corretos.

112. (ESAF – 2012 – ATRFB) Assinale a opção 
incorreta.

a) As isenções do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, salvo disposição 
expressa de lei, referem-se ao produto 
e não ao contribuinte ou adquirente.

b) A isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, quando possuir caráter 
subjetivo, só exclui o crédito tributário 
quando o seu titular estiver na situação 
de contribuinte ou responsável.

c) Se a isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados estiver condicionada 
à destinação do produto e a este for 
dado destino diverso do previsto, estará 
o responsável pelo fato sujeito ao 
pagamento do imposto e da penalidade 
cabível.

d) Os produtos desembaraçados como 
bagagem só poderão ser depositados 
para fins comerciais ou expostos à 
venda após comunicação obrigatória à 
Receita Federal para fins de controle do 
pagamento posterior do Imposto sobre 
Produtos Industrializados.

e) O titular da isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados poderá 
renunciar ao benefício, devendo 
comunicar o fato à unidade da Receita 
Federal de sua jurisdição.

113. (ESAF – 2012 – ATRFB) Quanto à obri-
gatoriedade de rotulação ou marcação de 
produtos, exigida na legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, pode-se 
afirmar, exceto: 

a) a rotulagem ou marcação será feita no 
produto e no seu recipiente, envoltório 
ou embalagem.

b) a rotulagem ou marcação será feita 
antes da saída do estabelecimento, 
em cada unidade, em lugar visível, por 
processo de gravação, estampagem ou 
impressão.

c) nos tecidos a rotulagem ou marcação 
será feita nas extremidades de cada 
peça, com indicação de sua composição, 
vedado cortar as indicações constantes 
da parte final da peça.

d) no caso de impossibilidade ou 
impropriedade de rotulagem ou 
marcação no produto, o fato será 
comunicado à Receita Federal do Brasil 
para fins de dispensa.

e) das amostras grátis isentas do imposto 
e das que, embora destinadas a 
distribuição gratuita, sejam tributadas, 
constarão, respectivamente, as 
expressões “Amostra Grátis Isenta de 
IPI” e “Amostra Grátis Tributada”.

114. (ESAF – 2012 – ATRFB) Quanto aos 
estabelecimentos industriais fabricantes de 
cigarros, segundo a legislação do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, assinale a 
opção correta.

a) Tais estabelecimentos estão obrigados à 
instalação de contadores de produção, 
exceto no caso da instalação de 
equipamento que permita o controle e 
o rastreamento dos produtos em todo 
território nacional.

b) Os equipamentos contadores de 
produção deverão ser instalados em 
todas as linhas de produção existentes 
nos estabelecimentos industriais 
fabricantes de cigarros, em local 
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correspondente ao da aplicação do selo 
de controle.

c) No caso de avaria dos contadores de 
produção, o contribuinte terá o prazo 
de trinta dias para conserto, sendo 
obrigado a utilizar o selo de controle 
enquanto perdurar a interrupção.

d) Os equipamentos contadores de 
produção, em condições normais 
de operação, deverão permanecer 
acessíveis para ações de configuração 
ou para interação manual direta com o 
fabricante.

e) Nem todos os estabelecimentos 
industriais fabricantes de cigarros estão 
obrigados à instalação de contadores 
de produção, somente aqueles que não 
tenham aparelhos que façam o controle, 
registro,  gravação e  transmissão dos 
quantitativos produzidos.

115. (ESAF – 2012 – ATRFB) São responsáveis 
solidários pelo pagamento do Imposto 
sobre Produtos Industrializados

a) os possuidores ou detentores, em 
relação os produtos tributados que 
possuírem ou mantiverem para 
fins de venda ou industrialização, 
acompanhados ou não de 
documentação comprobatória de sua 
procedência.

b) os adquirentes de mercadorias de 
procedência estrangeira, no caso de 
importação realizada por sua conta 
e ordem, por intermédio de pessoa 
jurídica importadora.

c) os transportadores em relação 
aos produtos tributados que 
transportarem, acompanhados ou não 
de documentação comprobatória de 
sua procedência.

d) os que consumirem ou utilizarem 
em outra finalidade, ou remeterem 
a pessoas que não sejam empresas 
jornalísticas ou editoras, o papel 
destinado à impressão de livros, mesmo 
que não alcançado pela imunidade 

prevista no art. 150 da Constituição 
Federal.

e) os estabelecimentos equiparados a 
industrial, quanto aos fatos geradores 
relativos aos produtos que deles 
saírem, bem como quanto aos demais 
fatos geradores decorrente de atos que 
sejam por eles praticados.

116. (ESAF – 2012 – ATRFB) Sobre território 
aduaneiro, portos, aeroportos e pontos 
de fronteira alfandegados, recintos 
alfandegados, e administração aduaneira, é 
incorreto afirmar que: 

a) o território aduaneiro compreende 
todo o território nacional. 

b) compreende-se na Zona de Vigilância 
Aduaneira a totalidade do Estado 
atravessado pela linha de demarcação, 
ainda que parte dele fi que fora da área 
demarcada. 

c) com exceção da importação e 
exportação de mercadorias conduzidas 
por linhas de transmissão ou por 
dutos, ligados ao exterior, observadas 
as regras de controle estabelecidas 
pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, somente nos portos, aeroportos 
e pontos de fronteira alfandegados 
poderá efetuar-se a entrada ou a saída 
de mercadorias procedentes do exterior 
ou a ele destinadas.

d) portos secos são recintos alfandegados 
de uso público nos quais são executadas 
operações de movimentação, 
armazenagem e despacho aduaneiro 
de mercadorias e de bagagem, sob 
controle aduaneiro. 

e) a fiscalização aduaneira poderá 
ser ininterrupta, em horários 
determinados, ou eventual, nos portos, 
aeroportos, pontos de fronteira e 
recintos alfandegados.
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117. (ESAF – 2012 – ATRFB) Sobre controle 
aduaneiro de veículos, é incorreto afirmar 
que: 

a) a entrada ou a saída de veículos 
procedentes do exterior ou a ele 
destinados não poderá ocorrer em 
porto, aeroporto ou ponto de fronteira 
não alfandegado.

b) o agente de carga, assim considerada 
qualquer pessoa que, em nome do 
importador ou do exportador, contrate 
o transporte de mercadoria, consolide 
ou desconsolide cargas e preste serviços 
conexos, e o operador portuário, 
também devem prestar as informações 
sobre as operações que executem e 
respectivas cargas. 

c) o conhecimento de carga original, ou 
documento de efeito equivalente, 
constitui prova de posse ou de 
propriedade da mercadoria.

d) a mercadoria procedente do exterior, 
transportada por qualquer via, será 
registrada em manifesto de carga 
ou em outras declarações de efeito 
equivalente. O manifesto de carga 
conterá a identificação do veículo e sua 
nacionalidade; o local de embarque 
e o de destino das cargas; o número 
de cada conhecimento; a quantidade, 
a espécie, as marcas, o número e o 
peso dos volumes; a natureza das 
mercadorias; o consignatário de cada 
partida; a data do seu encerramento; e 
o nome e a assinatura do responsável 
pelo veículo. 

e) no caso de divergência entre o 
manifesto de carga e o conhecimento 
de carga, prevalecerá o conhecimento 
de carga, podendo a correção do 
manifesto ser feita de ofício.

118. (ESAF – 2012 – ATRFB) São tributos 
incidentes sobre o comércio exterior, 
exceto:

a) Imposto de Importação.

b) Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 

c) Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação.

d) Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico – Combustíveis.

e) Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação sobre operações que 
destinem mercadorias para o exterior. 

119. (ESAF – 2012 – ATRFB) Sobre as 
disposições constitucionais relativas aos 
tributos incidentes sobre comércio exterior, 
e sobre a Zona Franca de Manaus, assinale a 
opção correta. 

a) Ao dispor sobre o Imposto de 
Importação, o art. 153, I, da Constituição 
Federal, reza que compete à União 
instituir impostos sobre importação de 
bens estrangeiros.

b) O Imposto sobre Produtos 
Industrializados incide sobre 
mercadorias industrializadas destinadas 
ao exterior.

c) Com o objetivo de fomentar as 
exportações, a Constituição Federal 
atribui, excepcionalmente, aos Estados 
e ao Distrito Federal a competência 
para exonerar os contribuintes do 
Imposto de Exportação.

d) O art. 40 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), 
manteve a Zona Franca de Manaus, 
com suas características de área 
de livre comércio, de exportação e 
importação, e de incentivos fiscais, pelo 
prazo de vinte e cinco anos, a partir da 
promulgação da Constituição Federal.

e) O art. 92 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, incluído 
pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19 de dezembro de 2003, acrescentou 
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quinze anos ao prazo fixado no art. 40 
do ADCT

120. (TRF\2003\ESAF) O IPI, de acordo com 
a Constituição Federal, deve atender a dois 
princípios:

a) não-cumulatividade e progressividade, 
em função de o produto ser considerado 
supérfluo.

b) diferenciação de alíquotas, em função 
dos títulos dos capítulos e posição, e a 
não-cumulatividade.

c) não-cumulatividade e superficialidade.
d) seletividade, em função da 

essencialidade do produto, e a 
cumulatividade.

e) seletividade, em função da 
essencialidade do produto, e a não-
cumulatividade.

121. (CESPE\2009\ANTAQ) Para ser 
caracterizado como tal, o estabelecimento 
industrial deve:

a) estar estabelecido em local apropriado, 
ou seja, na área industrial do município

b) exercer uma, ou mais, das operações a 
seguir: transformação, beneficiamento, 
montagem, acondicionamento ou 
recondicionamento e renovação ou 
restauração, e que destas operações 
resulte produto tributado, ainda que de 
alíquota zero.

c)  evender produtos industrializados 
por terceiros, na condição de 
estabelecimento atacadista.

d) somente elaborar produtos com 
alíquota do IPI superior a 0% (zero por 
cento).

e) importar produtos industrializados 
diretamente do exterior e dê saída a 
tais produtos

122. (AFRFB – 2009 – ESAF) Entre as limitações 
constitucionais ao poder de tributar, que 

constituem garantias dos contribuintes em 
relação ao fisco, é incorreto afirmar que:

a) os impostos sobre o patrimônio podem 
ser confiscatórios, quando considerados 
em sua perspectiva estática.

b) uma alíquota do imposto sobre 
produtos industrializados de 150%, por 
exemplo, não significa necessariamente 
confisco.

c) o imposto de transmissão causa mortis, 
na sua perspectiva dinâmica, pode ser 
confiscatório.

d) o princípio do não-confisco ajuda a 
dimensionar o alcance do princípio da 
progressividade, já que exige equilíbrio, 
moderação e medida na quantificação 
dos tributos.

e) a identificação do efeito confiscatório 
não deve ser feita em função da 
totalidade da carga tributária, mas sim 
em cada tributo isoladamente.

123. (AFC – 2009 – ESAF) O princípio da 
capacidade contributiva:

a) aplica-se somente às contribuições.
b) não se aplica às penalidades tributárias.
c) aplica-se somente aos impostos.
d) aplica-se indistintamente a todas as 

espécies tributárias.
e) é atendido pela progressividade dos 

impostos reais.

124. (AFRF – 2005 – ESAF) O sistema 
tributário brasileiro é bastante complexo, 
tanto pelo grande número de impostos 
que incidem sobre os mais diversos fatos 
geradores como pela sua estrutura. Assinale 
a única opção falsa no que tange aos tipos e 
características dos impostos no Brasil.

a) Os impostos específicos são aqueles 
cujo valor do imposto é fixo em termos 
monetários.

b) Os impostos ad valorem são pró-
cíclicos.

c) Os impostos do tipo ad valorem são 
aqueles em que há uma alíquota de 
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imposto e o valor arrecadado depende 
da base sobre a qual incide.

d) O Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) é de competência 
da União e possui alíquotas bastante 
diferenciadas, de acordo com critérios 
de essencialidade do bem e com 
objetivos de arrecadação e de política 
industrial

e) O Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
corresponde ao antigo Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICM), com a 
incorporação de novos itens como fatos 
geradores do imposto: transportes, 
energia elétrica, combustíveis e 
telecomunicações.

125. (MPOG – 2010 – ESAF) A extrafiscalidade 
é característica que possuem alguns tributos 
de permitirem, além da pura e simples forma 
de ingresso de receitas nos cofres públicos, 
também de intervirem na economia, 
incentivando ou não determinada atividade 
ou conduta do contribuinte. Assinale, entre 
os tributos listados abaixo, aquele que não 
possui caráter extrafiscal.

a) Imposto sobre operações financeiras
b) Imposto sobre importação.
c) Contribuição de intervenção no domínio 

econômico sobre combustíveis.
d) Imposto sobre produtos 

industrializados.
e) Taxa de iluminação pública.

126. (AFTE – RN – 2005 – ESAF) Avalie o 
acerto das afirmações adiante e marque 
com V as verdadeiras e com F as falsas; em 
seguida, marque a resposta correta:

( )É vedada a edição de medida provisória 
que implique majoração do imposto sobre 
renda e proventos de qualquer natureza. 

( )É vedado conceder, por meio de medida 
provisória, isenção do imposto sobre 
produtos industrializados.

( )É vedado conceder, por meio de medida 
provisória, isenção do imposto sobre 
produtos industrializados. 

( )Medida provisória que implique 
majoração do imposto sobre propriedade 
territorial rural só produzirá efeitos no 
exercício financeiro seguinte se houver sido 
convertida em lei até o último dia daquele 
em que foi editada

a) F, F, V.
b) F, V, V.
c) V, V, F.
d) V, F, V
e) V, F, F.

127. (PUC-PR – 2011 – TJ-RO – Juiz) Considere 
as assertivas abaixo: 

I – A não cumulatividade dos ICMS é regra e 
se mantém mesmo nos casos de isenção no 
meio da cadeia produtiva.

II – A não incidência do ICMS nunca implicará 
crédito para compensação do montante 
devido nas operações seguintes, já que não 
houve nelas qualquer pagamento. 

III – Salvo determinação legal em contrário, 
a isenção do ICMS acarretará a anulação do 
crédito relativo às operações anteriores. 

IV – A isenção do IPI não tem disciplina 
expressa e explícita sobre seu crédito no 
texto constitucional.

V – O IPI terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto.

Estão CORRETAS:

a) Somente as assertivas I, II e III.
b) Somente as assertivas I, II e V.
c) Somente as assertivas II e V.
d) Somente as assertivas III, IV e V.
e) Somente as assertivas II, IV e V.

128. (TCE – AL – Procurador – Março – 2008 – 
FCC). O Governo Federal, lançando mão de 
um pacote tributário em janeiro de 2008, 
adotou as seguintes medidas:
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I – majorou a alíquota do imposto de renda 
por medida provisória de eficácia imediata 
já para o ano calendário 2008;

II – majorou a alíquota do imposto sobre 
operações de câmbio, crédito, seguro e 
valores mobiliários por decreto publicado 
em 10 de janeiro de 2008, que passará a ser 
aplicada a partir da publicação;

III – encaminhou ao Congresso Nacional 
projeto de lei complementar para majorar a 
alíquota de contribuição social sobre o lucro 
líquido;

IV – majorou a alíquota do IPI sobre cigarro, 
por decreto, que passará a ser aplicada a 
partir da publicação; 

V – concedeu, por medida provisória, 
isenção de imposto de importação sobre o 
combustível e, na mesma medida, de ICMS 
sobre o combustível. 

Dentre estas medidas, NÃO atendem aos 
princípios constitucionais tributários:

(A) I, II e III.
(B) II, III e IV.
(C) I, III e IV.
(D) II, IV e V.
(E) I, IV e V.

129. (TCE – SP – Auditor – jan – 2008 – FCC). 
O tributo cuja receita não se submete a 
repartição de natureza constitucional é o 
imposto sobre:

(A) circulação de mercadorias e serviços.
(B) produtos industrializados.
(C) importação de produtos estrangeiros.
(D) propriedade territorial rural.
(E) propriedade de veículos automotores.

130. (TCE – MG – Auditor – out – 2005 – FCC). 
Em nosso sistema tributário, as operações 
relativas à importação e comercialização 
dos derivados de petróleo e combustíveis:

a) são imunes à tributação.
b) estão sujeitas somente a impostos, por 

imperativo constitucional.
c) estão sujeitas somente ao ICMS.

d) estão sujeitas somente ao ICMS e 
impostos aduaneiros.

e) estão sujeitas ao ICMS, impostos 
de importação e exportação, CIDE e 
COFINS.

131. (AFRF – 2002-1 – ESAF) Segundo a 
Constituição, é possível ao Presidente 
da República, mediante decreto, e sem 
consulta ao Congresso Nacional, alterar as 
alíquotas do imposto de importação, do 
imposto de exportação e do imposto sobre 
produtos industrializados (IPI)?

(   ) Certo  (   ) Errado

132. É imune do IPI os livros, jornais, 
periódicos e o papel destinado à sua 
impressão.

(   ) Certo  (   ) Errado

133. É imune do IPI os produtos 
industrializados destinados ao exterior.

(   ) Certo  (   ) Errado

134. É imune do IPI o ouro, quando definido 
em lei como ativo financeiro ou instrumento 
cambial.

(   ) Certo  (   ) Errado

135. É imune do IPI a energia elétrica, 
derivados de petróleo, combustíveis e 
minerais do País.

(   ) Certo  (   ) Errado

136. Cessará a imunidade do papel destinado 
à impressão de livros, jornais e periódicos 
quando este for consumido ou utilizado em 
finalidade diversa de elaborar livros, jornais, 
periódicos, ou encontrado em poder de 
pessoa que não seja fabricante, importador, 
ou seus estabelecimentos distribuidores, 
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bem assim que não sejam empresas 
jornalísticas ou editoras.

(   ) Certo  (   ) Errado

137. O IPI  tem como fato gerador: o 
desembaraço aduaneiro, quando o 
produto industrializado for de procedência 
estrangeira; a saída do produto 
industrializado do estabelecimento de 
industrial ou equiparado a industrial, 
quando o produto industrializado for 
apreendido ou abandonado e levado a 
leilão.

(   ) Certo  (   ) Errado

138. O IPI poderá ser seletivo em função da 
essencialidade dos produtos.

(   ) Certo  (   ) Errado

139. O IPI será não-cumulativo, compensan-
do-se o que for devido em cada operação 
com o montante cobrado nas anteriores.

(   ) Certo  (   ) Errado

140. O IPI terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei.

(   ) Certo  (   ) Errado

141. Considera-se industrializado o produto 
que tenha sido submetido a qualquer 
operação que lhe modifique a natureza ou a 
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

(   ) Certo  (   ) Errado

142. (AFRF – 2003 – ESAF) Avalie o acerto 
das afirmações adiante e marque com V as 
verdadeiras e com F as falsas; em seguida, 
marque a opção correta.

( ) Os encargos cambiais pagos pelo 
importador ou dele exigíveis não se 

incluem na base de cálculo do imposto 
sobre produtos industrializados, no caso 
de importação de produto de procedência 
estrangeira.

( ) A base de cálculo do imposto sobre 
produtos industrializados, em se tratando 
de produto de procedência estrangeira 
apreendido ou abandonado e levado a 
leilão, é o preço da arrematação, acrescido 
do valor dos demais tributos exigíveis na 
importação regular do produto.

( ) O imposto de importação não integra a 
base de cálculo do imposto sobre produtos 
industrializados, no caso de importação de 
produto de procedência estrangeira.

a) V, V, F
b) V, F, V
c) V, V, V
d) F, V, F
e) F, F, F

143. (AFRFB – 2006 – ESAF) O campo de in-
cidência do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados abrange:

a) todos os produtos relacionados na TIPI.
b) todos os produtos relacionados na TIPI, 

com alíquota, mesmo os com alíquota 
zero.

c) todos os produtos, exceto aqueles a 
que corresponde a notação “Zero”.

d) todos os produtos com alíquota.
e) todos os produtos, mesmo os com 

alíquota zero ou com a notação NT, 
ainda que não relacionados na TIPI.

144. (AFTE – RN – 2005 – ESAF) Cabe à 
União exigir o imposto sobre produtos 
industrializados antes de decorridos 
noventa dias da data de publicação da lei 
que o majorar? 

(   ) Certo  (   ) Errado

145. (TRF – 2003 – ESAF) O Imposto sobre 
Produtos Industrializados não incide sobre 
produtos industrializados destinados ao 
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exterior, excluídos os semiindustrializados 
definidos em lei complementar. 

(   ) Certo  (   ) Errado

146. (TRF – 2003 – ESAF) Para ser 
caracterizado como tal, o estabelecimento 
industrial deve:

a) estar estabelecido em local apropriado, 
ou seja, na área industrial do município.

b) exercer uma, ou mais, das operações a 
seguir: transformação, beneficiamento, 
montagem, acondicionamento ou 
recondicionamento e renovação ou 
restauração, e que destas operações 
resulte produto tributado, ainda que de 
alíquota zero.

c) revender produtos industrializados 
por terceiros, na condição de 
estabelecimento atacadista. 

d) somente elaborar produtos com 
alíquota do IPI superior a 0% (zero por 
cento). 

e) importar produtos industrializados 
diretamente do exterior e dê saída a 
tais produtos. 

147. (TRF – 2003 – ESAF) Considera-se 
ocorrido o fato gerador do IPI, quando: 

a) ocorrer a venda do produto 
industrializado por intermédio de 
ambulante.

b) acontecer a revenda de produtos 
industrializados sem qualquer operação 
de recondicionamento ou renovação.

c) ocorrer a saída do cliente do bar que 
elabora, em seu estabelecimento, a 
cerveja. 

d) houver a emissão da competente nota-
fiscal, que registra o fato, o valor e, 
especialmente, o imposto devido.

e) o produto, que tiver saído do 
estabelecimento industrial com o fim 
específico de exportação, for revendido 
no mercado interno, no momento da 
efetivação da venda.

148. (TRF – 2003 – ESAF) O IPI, de acordo com 
a Constituição Federal, deve atender a dois 
princípios: 

a) não-cumulatividade e progressividade, 
em função de o produto ser considerado 
supérfluo. 

b) diferenciação de alíquotas, em função 
dos títulos dos capítulos e posição, e a 
nãocumulatividade.

c) não-cumulatividade e superficialidade. 
d) seletividade, em função da 

essencialidade do produto, e a 
cumulatividade. 

e) seletividade, em função da 
essencialidade do produto, e a não-
cumulatividade.

149. (TRF – 2003 – ESAF) Poderão sair 
com suspensão do imposto, os produtos 
elaborados pelos estabelecimentos 
industriais e destinados a: 

a) estabelecimento filial varejista. 
b) estabelecimentos atacadistas.
c) estabelecimento filial atacadista.
d) demonstração ao interessado, o qual 

poderá devolver o produto caso a venda 
não se concretize.

e) venda por meio do comércio eletrônico.

150. (AFRF – 2002-2 – ESAF) Uma das 
alternativas da pessoa jurídica produtora e 
exportadora de mercadorias nacionais para 
o exterior é determinar o valor do crédito 
presumido do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), como ressarcimento 
relativo às contribuições para os Programas 
de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PIS – 
PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS).

151. (AFRF – 2002-2 – ESAF) Assinale a 
resposta correta.

(i) O imposto sobre produtos industrializados 
(IPI) incide sobre produtos industrializados 
estrangeiros?
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(ii) O campo de incidência do IPI abrange os 
produtos com alíquota zero?
a) (i) Sim, porque para efeito de IPI não 

há distinção em relação à procedência 
dos bens. (ii) Não, porque alíquota zero 
equivale à ausência de alíquota.

b) (i) Sim, porque se o produto é 
industrializado esse imposto substitui o 
de importação. (ii) Sim, porque alíquota 
zero não impede que o produto siga o 
regime geral do imposto.

c) (i) Sim. A lei assim o diz. (ii) Sim, porque 
a lei determina que seu campo de 
incidência abrange todos os produtos 
com alíquota.

d) (i) Não, porque haveria bis in idem, 
já que sobre eles incide o imposto de 
importação. (ii) Sim, porque o campo 
de incidência desse imposto abrange 
todos os produtos industrializados. e) 
(i) Não, porque o IPI não é um tributo 
aduaneiro. (ii) Não, porque o campo de 
incidência advém da Constituição e esta 
não previu a hipótese.

152. (TRFB – 2006 – ESAF) Constituição 
Federal, artigo 153, parágrafo 3º: § 3º – O 
imposto previsto no inciso IV: (Imposto 
Sobre Produtos Industrializados)

I – será seletivo, em função da 
essencialidade do produto;

II – .....................................

Em face do enunciado, assinale a opção 
correta.

a) Seletividade quer dizer discriminação 
ou sistema de alíquotas diferenciais por 
espécies de mercadorias. Trata-se de 
dispositivo programático endereçado 
ao legislador ordinário, recomendando-
lhe que estabeleça as alíquotas em 
razão inversa da imprescindibilidade das 
mercadorias de consumo generalizado. 
Quanto mais sejam elas necessárias à 
alimentação, ao vestuário, à moradia, 
ao tratamento médico e higiênico das 

classes mais numerosas, tanto menores 
devem ser.

b) Seletividade quer dizer discriminação 
ou sistema de alíquotas diferenciais por 
espécies de mercadorias. Trata-se de 
dispositivo programático endereçado 
ao legislador ordinário, recomendando-
lhe que estabeleça as alíquotas em 
razão direta da imprescindibilidade das 
mercadorias de consumo generalizado. 
Quanto menos sejam elas necessárias 
à alimentação, ao vestuário, à moradia, 
ao tratamento médico e higiênico das 
classes mais numerosas, tanto menores 
devem ser.

c) Seletividade quer dizer discriminação ou 
sistema de alíquotas homogêneas por 
espécies de mercadorias. Trata-se de 
dispositivo programático endereçado 
ao legislador ordinário, recomendando-
lhe que estabeleça as alíquotas em 
razão direta da imprescindibilidade das 
mercadorias de consumo supérfluo. 
Quanto mais sejam elas necessárias à 
alimentação, ao vestuário, à moradia, 
ao tratamento médico e higiênico das 
classes mais numerosas, tanto maiores 
devem ser.

d) Seletividade quer dizer não-
discriminação ou sistema de alíquotas 
homogêneas por espécies de 
mercadorias. Trata-se de dispositivo 
programático endereçado ao legislador 
ordinário, recomendando-lhe que 
estabeleça as alíquotas em razão 
inversa da imprescindibilidade das 
mercadorias de consumo generalizado. 
Quanto mais sejam elas necessárias à 
alimentação, ao vestuário, à moradia, 
ao tratamento médico e higiênico das 
classes mais numerosas, tanto menores 
devem ser.

e) Seletividade quer dizer discriminação 
ou sistema de alíquotas diferenciais por 
espécies de mercadorias. Trata-se de 
dispositivo programático endereçado 
ao legislador constitucional, 
recomendando-lhe que estabeleça 
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as alíquotas em razão inversa da 
imprescindibilidade das mercadorias 
de consumo supérfluo. Quanto mais 
sejam elas necessárias à alimentação, 
ao vestuário, à moradia, ao tratamento 
médico e higiênico das classes menos 
numerosas, tanto menores devem ser.

153. (TRFB – 2006 – ESAF)  É admitido o 
crédito do imposto relativo às matérias-
primas e material de embalagem adquiridos 
para emprego na industrialização de 
produtos destinados à exportação para o 
exterior, saídos com imunidade (Dec.Lei 
491, de 1969, art. 5º, e Lei 8.402, de 1992, 
art. 1º, inciso II). Segundo o Regulamento 
do Imposto sobre Produtos Industrializados- 
RIPI, trata-se de um crédito:

a) básico
b) por devolução
c) como incentivo
d) presumido
e) por estorno

154. (TRFB – 2006 – ESAF) O procedimento 
através do qual opera-se a constituição 
do crédito tributário pela identificação 
do sujeito passivo, pela descrição e 
classificação do produto, pela declaração 
de seu valor, pelo cálculo do imposto, e, 
sendo o caso, da penalidade prevista, é 
denominado:

a) diferimento
b) base de cálculo
c) fato gerador
d) lançamento
e) deferimento

155. Empresa industrial recolheu imposto 
sobre produtos industrializados à Fazenda 
Nacional, tendo transferido o respectivo 
encargo financeiro a terceiro, como 
admitido pela lei do tributo. Verificando 
posteriormente que tinha efetuado 
pagamento maior que o devido em face da 
legislação aplicável, a empresa pretendeu 

a restituição do que pagou a maior. Nesse 
caso: 

a) a empresa tem direito à restituição 
porque houve enriquecimento ilícito 
por parte da Fazenda Nacional;

b) a empresa não tem direito à restituição 
porque tendo transferido o respectivo 
encargo financeiro a terceiro, não está 
por este expressamente autorizada a 
repetir o que foi recolhido a maior;

c) a empresa não tem direito à restituição 
porque embora desnecessária a 
autorização do terceiro que suportou o 
encargo financeiro, o recolhimento foi 
efetuado sem prévio protesto;

d) a empresa tem direito à restituição 
porque sendo ela contribuinte de 
direito do imposto, a circunstância de 
ter ocorrido a transferência do encargo 
financeiro a terceiro não interfere 
na relação jurídica tributária que se 
estabeleceu apenas entre a empresa e 
a Fazenda Nacional.

156. Em 2008, a União Federal, com a 
finalidade de regular o comércio exterior, 
criou lei isentando alguns produtos do 
imposto de importação, do imposto sobre 
produtos industrializados e do imposto 
sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestação de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação. Tal procedimento,

a) é legal, pois cabe à União Federal 
legislar sobre comércio exterior.

b) é legal, pois a União Federal, desde 
que isente dos seus impostos as 
importações no interesse da regulação 
do comércio exterior, pode também 
isentar do ICMS. 

c) é inconstitucional, pois estaria ferida a 
autonomia tributária dos Estados. 

d) é ilegal, pois a União Federal não pode 
isentar impostos estaduais por expressa 
disposição de lei.

e) é legal em virtude da extrafiscalidade 
destes tributos.
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157. No sistema da Constituição de 1988 o IPI 
se distingue do ICMS,

a) por serem espécies tributárias distintas
b) pela aplicação diferenciada do princípio 

da irretroatividade
c) pelos diferentes instrumentos 

normativos utilizados para instituição 
de um e de outro

d) pela obrigatoriedade de observância da 
seletividade para um e facultatividade 
para o outro

e) pela obrigatoriedade da aplicação da 
técnica da não-cumulatividade para um 
e facultatividade para o outro.

158. A empresa Aurum Ltda importou dos 
Estados Unidos da América uma tonelada de 
ouro definido em lei como ativo financeiro. 
Esta importação está sujeita ao:

a) IOF
b) II
c) IPI
d) ICMS
e) Imposto sobre grandes fortunas

159. A regra da seletividade em função da 
essencialidade dos produtos onerados 
pelo IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) será contrastada pela 
legislação que lhe institui alíquotas quando:

a) as alíquotas forem menores aos 
produtos destinados a sobrevivência 
das pessoas.

b) as alíquotas forem maiores aos 
produtos supérfluos.

c) as alíquotas forem mais elevadas em 
relação aos produtos de primeira 
necessidade.

d) as alíquotas forem menos elevadas 
em relação aos produtos que integram 
a denominada "cesta básica" do 
trabalhador.

160. Determinada indústria consome parte 
dos produtos por ela industrializados. 

Neste caso, há incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados? 

a) Não, pois o seu fato gerador é a saída 
dos produtos industrializados do 
estabelecimento industrial. 

b) Não, pois não houve alienação dos 
produtos industrializados a terceiros. 

c) Sim, pois ocorreu o consumo dos 
produtos industrializados. 

d) Sim, porque houve circulação econômi-
ca dos produtos industrializados. 

161. (CESPE) Assinale a sequência correta:

I – Na aquisição de seus veículos de serviço, 
a entidade autárquica estará dispensada 
do pagamento do IPI e do ICMS em todo o 
território nacional. (    )

II – A imunidade dos livros, jornais, 
periódicos e do papel destinado à sua 
impressão afasta a incidência, entre outros 
impostos, do IPI, do ICMS, do II e do IR. (    )

III – Considere a seguinte situação 
hipotética: Uma lei foi publicada em 01 – 06 
– 2000 concedendo isenção de IPI, por cinco 
anos, a empresas que se instalassem em 
determinada região do Brasil e realizassem 
investimentos voltados ao incremento das 
exportações de bens duráveis. Pode-se 
afirmar que esta lei, uma vez que concede 
isenção onerosa por prazo certo, somente 
poderia ser revogada a partir de 01 – 06 – 
2005.(  )

IV – Considere a seguinte situação 
hipotética: Uma lei foi publicada em 01 – 06 
– 2000 concedendo isenção de IPI, por cinco 
anos, a empresas que se instalassem em 
determinada região do Brasil e realizassem 
investimentos voltados ao incremento das 
exportações de bens duráveis. As empresas 
que cumprirem as condições previstas na lei 
farão jus ao gozo da isenção por cinco anos, 
contados do reconhecimento de seu direito 
ao benefício, ainda que a lei venha a ser 
revogada antes deste período. (     )

a) VVFF
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b) FFVV
c) FVVF
d) FFVF
e) FFFV

 162. (Auditor Recife 2003) Assinale a opção 
que apresenta resposta correta.

a) Aos Municípios, aos Estados e ao 
Distrito Federal pertence o produto 
da arrecadação do imposto da União 
sobre renda e proventos de qualquer 
natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, 
por eles, suas autarquias, empresas 
públicas e fundações que instituírem e 
mantiverem.

b) Pertencem aos Municípios vinte 
e cinco por cento do produto da 
arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação.

c) Do produto da arrecadação dos 
impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos 
industrializados e da contribuição 
provisória sobre movimentação ou 
transmissão de valores e de créditos 
e direitos de natureza financeira – 
CPMF, a União entregará três por 
cento, para aplicação em programas 
de financiamento ao setor produtivo 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de 
acordo com os planos regionais de 
desenvolvimento, ficando assegurada 
ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à Região, na 
forma que a lei estabelecer.

d) A União entregará aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios dez 
por cento do produto da arrecadação 
do imposto sobre produtos 
industrializados, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de 
produtos industrializados.

e) Pertencem aos Estados e ao Distrito 
Federal vinte por cento do produto 
da arrecadação dos impostos 
extraordinários que a União instituir 
por motivo de guerra externa.

163. (Auditor Fortaleza – 03). Pertencem aos 
Municípios:

a) cem por cento do produto da 
arrecadação do Imposto sobre Renda 
e Proventos de Qualquer Natureza, 
incidente na fonte sobre rendimentos 
pagos, a qualquer título, pelos Estados, 
suas autarquias e pelas fundações que 
instituírem e mantiverem.

b) vinte por cento do produto da 
arrecadação dos impostos que a 
União instituir no exercício de sua 
competência residual.

c) cinquenta por cento do produto da 
arrecadação do Imposto Territorial 
Rural (ITR), relativamente aos imóveis 
neles situados, quando não optarem 
por fiscalizá-lo e cobra-lo.

d) vinte e cinco por cento do produto 
da arrecadação do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) licenciados em seus territórios.

e) cinquenta por cento dos recursos 
entregues pela União aos Estados, 
proporcionalmente ao valor das 
respectivas exportações de produtos 
industrializados.

164. Com relação ao Fundo de Participação 
dos Municípios é correto afirmar que:

a) é constituído por vinte e um inteiros 
e cinco décimos do produto da 
arrecadação do IR e do IPI.

b) seus recursos são rateados segundo 
critérios estabelecidos por resolução do 
Senado Federal.

c) o Banco Central do Brasil credita, 
mensalmente, as quotas devidas aos 
Municípios.

d) o cálculo de suas quotas compete ao 
Tribunal de Contas da União.
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e) quatro por cento da totalidade de seus 
recursos são destinados à formação de 
uma reserva.

165. Pertencem aos Municípios:

a) 100% da arrecadação do IR, incidente 
na fonte sobre rendimentos pagos, 
a qualquer título, pelos Estados, 
suas autarquias e pelas autarquias 
e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem.

b) 20% do produto da arrecadação dos 
impostos que a União instituir no 
exercício de sua competência residual.

c) 50% do produto da arrecadação do 
ITR, relativamente aos imóveis neles 
situados.

d) 20% do produto da arrecadação do IPVA 
em relação aos veículos licenciados em 
seus territórios.

e) 50% dos recursos entregues pela União 
aos Estados, proporcionalmente ao 
valor das respectivas exportações de 
produtos industrializados.

166. Assinale a resposta correta considerando 
as assertivas abaixo:

I – Os Municípios podem dispensar, 
mediante lei, o pagamento de 50% de IPVA, 
considerando que é a parte que lhes cabem 
na repartição da receita do tributo;

II –Os proprietários de imóveis rurais podem 
recolher o ITR mediante pagamento de 50% 
do valor devido à União e os outros 50% ao 
Município onde o imóvel estiver situado;

III – As contribuições de seguridade social 
novas (exercício da competência residual 
para este tipo de tributo) devem ter 20% do 
produto de suas arrecadações transferidos 
para os Estados e o Distrito Federal.

a) todas as afirmações estão corretas.
b) somente a primeira afirmação é correta.
c) as duas primeiras afirmações são 

corretas.
d) somente a terceira afirmação é correta.
e) todas as afirmações estão incorretas.

167. (CESPE) Pertencem aos distritos vinte e 
cinco por cento do produto da arrecadação 
dos impostos municipais. 

(   ) Certo  (   ) Errado

168. (CESPE) O modelo constitucional de 
repartição das receitas tributárias é aspecto 
essencial na determinação do equilíbrio da 
Federação. 

(   ) Certo  (   ) Errado

169. (CESPE) O modelo constitucional 
de repartição das receitas tributárias 
estabelece que pertence aos estados o 
produto da arrecadação do imposto de 
renda incidente na fonte sobre rendimentos 
pagos por eles. 

(   ) Certo  (   ) Errado

170. (CESPE) O modelo constitucional 
de repartição das receitas tributárias 
determina que pertence à União o produto 
da arrecadação do imposto de renda 
incidente na fonte sobre rendimentos pagos 
pelos municípios. 

(   ) Certo  (   ) Errado

171. (CESPE) O modelo constitucional 
de repartição das receitas tributárias 
preconiza que parte da arrecadação do 
imposto sobre produtos industrializados 
é destinada aos estados e ao Distrito 
Federal, proporcionalmente ao montante 
das respectivas exportações de produtos 
industrializados. 

(   ) Certo  (   ) Errado

172. (CESPE) O modelo constitucional de 
repartição das receitas tributárias proíbe 
que haja retenção ou restrições à entrega 
e ao emprego dos recursos devidos 
aos estados, ao Distrito Federal e aos 
municípios, ressalvada a possibilidade de 
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condicionamento da entrega dos recursos 
ao pagamento de créditos da entidade a 
que couber efetuar o repasse. 

(   ) Certo  (   ) Errado

173. (CESPE) A Constituição adota sistema 
misto de repartição rígida das competências 
tributárias entre os entes políticos e a 
participação de todos eles no produto de 
arrecadação alheia. 

(   ) Certo  (   ) Errado

174. (CESPE) A União deve entregar 22,5% do 
produto da arrecadação do imposto sobre 
a renda e proventos de qualquer natureza 
ao Fundo de Participação dos Municípios. 
Todavia, a entrega a um município da 
parcela a que faz jus, oriunda desse Fundo, 
pode ser condicionada ao pagamento dos 
seus débitos para com o Instituto Nacional 
do Seguro Social INSS. 

(   ) Certo  (   ) Errado

175. (ESAF) Com relação ao Fundo de 
Participação dos Municípios é correto 
afirmar que: é constituído por vinte e um 
inteiros e cinco décimos do produto da 
arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI). 

 (   ) Certo  (   ) Errado

176. (ESAF) Com relação ao Fundo de 
Participação dos Municípios é correto 
afirmar que: o cálculo de suas quotas 
compete ao Tribunal de Contas da União. 

(   ) Certo  (   ) Errado

177. (ESAF) Pertencem aos Municípios: 
cem por cento do produto da arrecadação 
do Imposto sobre Renda e Proventos de 
Qualquer Natureza, incidente na fonte 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 
pelos Estados, suas autarquias e pelas 
fundações que instituírem e mantiverem. 

(   )

178. (AFTN – set – 94 – ESAF) O art. 3º do 
Código Tributário Nacional define tributo 
como uma prestação que não constitua 
sanção de ato ilícito. De tal assertiva 
podemos inferir que

a) os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis,sujeitando-se, contudo, 
a pesadas multas em decorrência da 
prática de atividade ilícita

b) os rendimentos advindos da exploração 
de lenocínio são tributáveis, porquanto 
não se confunde a atividade ilícita do 
contribuinte com o fato tributário de 
auferir renda

c) os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis, em conformidade do 
que reza o princípio do non olet 

d) as atividades ilícitas não devem ser 
tributadas, pois de outro modo o Estado 
estará locupletando-se com ações que 
ele mesmo proíbe e, assim, ferindo o 
princípio da estrita legalidade

e) atividades ilícitas como a exploração do 
lenocínio e do jogo do bicho podem ser 
tributadas, posto que a sanção de ato 
ilícito converte-se, pelo simples fato 
de sua inobservância, em obrigação 
tributária principal

179. (AFTN – set – 94 – ESAF)   O art. 3º do 
Código Tributário Nacional define tributo 
como uma prestação que não constitua 
sanção de ato ilícito. De tal assertiva 
podemos inferir:

a) que os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis, sujeitando-se, contudo, 
a pesadas multas em decorrência da 
prática de atividade ilícita.



www.acasadoconcurseiro.com.br 1983

Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

b) os rendimentos advindos da exploração 
de lenocínio são tributáveis, porquanto 
não se confunde a atividade ilícita do 
contribuinte com o fato tributário de 
auferir renda.

c) os rendimentos advindos do jogo do 
bicho e da exploração do lenocínio não 
são tributáveis, em conformidade do 
que reza o princípio do non olet.

d) as atividades ilícitas não devem ser 
tributadas, pois de outro modo o Estado 
estará locupletando-se com ações que 
ele mesmo proíbe e, assim, ferindo o 
princípio da estrita legalidade.

e) atividades ilícitas como a exploração do 
lenocínio e do jogo do bicho podem ser 
tributadas, posto que a sanção de ato 
ilícito converte-se, pelo simples fato 
de sua inobservância, em obrigação 
tributária principal.

180. (AFRF – 2002-2 – ESAF – Adaptada) 
Assinale a opção correta.

a) Compete supletivamente à União 
instituir contribuições sociais, de 
intervenção no domínio econômico e 
de interesse das categorias profissionais 
ou econômicas, como instrumento de 
sua atuação nas respectivas áreas.

b) As contribuições de intervenção no 
domínio econômico e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas 
podem ser instituídas por lei ordinária 
e só podem ser cobradas a partir do 
primeiro dia do exercício seguinte ao da 
sua publicação.

c) Os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão reter a contribuição 
federal, cobrada de seus servidores, 
para o custeio, em benefício desses, de 
sistemas de previdência e assistência 
social.

d) Os rendimentos do trabalho pagos ou 
creditados, a qualquer título, a pessoa 
física que preste serviços à empresa não 
pode ser objeto da contribuição para a 
seguridade social por constituírem base 

de cálculo de outra exação, o imposto 
de renda.

e) As contribuições para a seguridade 
podem ser exigidas imediatamente, por 
não se lhe aplicar a anterioridade da 
data da publicação da lei que as houver 
instituído ou modificado em relação ao 
exercício financeiro da cobrança.

181. (ATE MS – 2001 – ESAF) Com base no 
disposto na Constituição Federal e no 
Código Tributário Nacional, pode-se afirmar 
que:

(   ) A cumulatividade e a seletividade são 
características essenciais do Imposto sobre 
Produtos Industrializados.

182. (AFTN – 96 – ESAF) O princípio da 
legalidade não se aplica, em toda a sua 
extensão

a) aos impostos de importação 
e exportação, imposto sobre 
produtos industrializados e imposto 
extraordinário decorrente de guerra.

b) aos impostos de importação e 
exportação, ao imposto sobre produtos 
industrializados e ao imposto sobre 
operações financeiras.

c) às taxas e contribuições de melhoria.
d) aos impostos de importação 

e exportação, imposto sobre 
produtos industrializados e imposto 
extraordinário de guerra.

e) às taxas e contribuições sociais.

183. (AFTE PI – 2001 – ESAF – Adaptada) Lei 
que majora a alíquota do Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas, publicada em 30 de 
dezembro, omissa quanto à data de início 
de sua vigência, tornar-se-á obrigatória:

a) na data de sua publicação.
b) no primeiro dia do exercício financeiro 

seguinte.
c) trinta dias após a data de sua 

publicação.
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d) quarenta e cinco dias após a data de 
sua publicação.

e) sessenta dias após a data de sua 
publicação.

184. (TTN – 98 – ESAF)   Assinale a opção 
incorreta.

No que diz respeito ao Imposto sobre a 
Renda e Proventos de Qualquer Natureza, 
pode-se afirmar que:

a) deve ser progressivo, aumentando a 
alíquota à medida que se eleva a base 
de cálculo.

b) deve obedecer aos critérios da 
universalidade e da generalidade.

c) deve obedecer aos princípios 
da capacidade contributiva, 
irretroatividade e anterioridade, entre 
outras.

d) não pode ter suas alíquotas alteradas 
pelo Poder Executivo.

e) não pode prever hipóteses de isenção, 
sob pena de violar-se o princípio da 
igualdade.

185. (TRF – 2000 – ESAF)   

Uma nova lei do imposto de renda, 
reduzindo a alíquota de um imposto, entrou 
em vigor e há uma exigência tributária 
relativa a fatos ocorridos antes dessa lei. 
O lançamento do imposto deve levar em 
consideração a lei nova?

(   ) Certo  (   ) Errado
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RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROPOSTAS

1. RESOLUÇÃO 

Conforme a Constituição Federal, o imposto 
incide não apenas sobre a renda, mas sobre 
proventos de qualquer natureza. Podemos 
afirmar que a incidência do imposto se 
dá sobre todos os ganhos e rendimentos 
que resultem em aumento patrimonial do 
contribuinte. 

Para concursos públicos, é importante que 
saibamos diferenciar renda e provento. Nos 
termos dos incisos do artigo 43 do Código 
Tributário Nacional, podemos definir 
renda como sendo o produto do capital, 
do trabalho ou da combinação de ambos. 
Já o conceito de proventos é definido 
por exclusão, compreendendo todos os 
acréscimos patrimoniais não enquadráveis 
no conceito de renda. 

Contudo, a questão acima exigiu um pouco 
mais do candidato, além do conceito de 
provento, cobrou os conceitos de ganho 
de capital e rendimento de capital. Tais 
conceitos não estão contidos no Código 
Tributário Nacional, mas é possível afirmar 
que tanto ganho quanto rendimento de 
capital estão contidos no conceito de renda, 
pois ambos são produtos do capital. 

Para a legislação do imposto de renda, 
ganho de capital é aquele auferido na 
alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, o ganho não é o valor total 
percebido na alienação, mas a diferença a 
maior entre o valor da alienação e o custo 
de aquisição. Já rendimento de capital é 
o resultado auferido pela exploração do 
capital, como os aluguéis de imóveis, por 
exemplo. 

Você sabe o que é prebenda e sinecura? 
Certamente não, mas garanto-lhe que 
não está nem no conceito de renda e nem 
de provento, pode procurar em toda a 
legislação tributária brasileira. 

Veja algumas definições no dicionário:

Prebenda – Rendimento eclesiástico 
pertencente a um canonicato. 

Sinecura – Emprego remunerado, de pouco 
ou nenhum trabalho. 

RENDA –  Produto do capital, do trabalho ou 
da combinação de ambos. Ex. lucro na venda 
de imóvel, aluguel, salário, aposentadoria, 
rendimentos de aplicações financeiras, etc. 

PROVENTOS – os acréscimos patrimoniais 
que não forem produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos. Ex. 
prêmio de loteria, etc.

Alternativa: E 

2. Falso, tal disciplina não se encontra na 
CF\88;

Falso, o Imposto sobre a Renda e proventos 
de qualquer natureza pode incidir sobre 
receita ou rendimento oriundo do exterior, 
cabendo à lei estabelecer as condições 
e o momento em que se dará sua 
disponibilidade, conforme art. 43, §2°, do 
CTN.

3. RESOLUÇÃO

a) Verdadeiro. A alíquota única de 5% não 
atende ao critério da progressividade, 
pois incide indistintamente sobre todas 
as faixas de renda.

b) Falso. O caso em questão refere-se 
à competência residual da União, 
para instituir impostos além dos que 
lhe são reservados pela Constituição 
(CF\88, art. 154, I). Os impostos de 
competência residual não excepcionam 
às anterioridades. Somente um 
empréstimo compulsório criado para 
atender calamidade pública, ou de 
imposto extraordinário de guerra é que 
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dispensariam as regras de anterioridade 
(CF\88, art. 150, §1º).

c) Falso. Embora atenda aos critérios 
da generalidade e da universalidade 
(atingem todos os contribuintes 
pessoas físicas e todos os rendimentos), 
não atende a seletividade, pois não 
discrimina fatos ou pessoas em sua 
incidência. Ademais, não configura 
critério do IR a seletividade, mas sim do 
IPI.

Alternativa: E

4. Analisando as alternativas:

(V) O critério da progressividade do imposto 
de renda está sintonizado com a capacidade 
econômica do contribuinte, observa o 
caráter pessoal do imposto e atende o 
princípio da isonomia tributária.

(F) O princípio constitucional da 
irretroatividade, previsto no art. 150, III, a 
da Magna Carta, significa que a lei tributária 
não se aplica aos fatos geradores anteriores 
à sua publicação.

(F) As deduções legais do IR são aquelas 
previstas no RIR. O IR não segue a não 
cumulatividade.

Alternativa: D

5. O IPI: I – será seletivo, em função da 
essencialidade do produto; II – será não-
cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores;  III – não incidirá 
sobre produtos industrializados destinados 
ao exterior. IV – terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. 
(CF\88, art. 153, §3º).

6. Segundo o art. 64 da Lei nº 9.430, de 1996:

“Art. 64. Os pagamentos efetuados 
por órgãos, autarquias e fundações da 
administração pública federal a pessoas 

jurídicas, pelo fornecimento de bens ou 
prestação de serviços, estão sujeitos à 
incidência, na fonte, do imposto sobre a 
renda, da contribuição social sobre o lucro 
líquido, da contribuição para seguridade 
social – COFINS e da contribuição para o PIS 
– PASEP.”

Alternativa E

7. "As empresas públicas prestadoras de 
serviço público distinguem-se das que 
exercem atividade econômica. A Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
é prestadora de serviço público de 
prestação obrigatória e exclusiva do 
Estado, motivo por que está abrangida 
pela imunidade tributária recíproca: CF, 
art. 150, VI, a." (RE 407.099 (http: –  – 
redir.stf.jus.br – paginador – paginador.
jsp?docTP=AC&docID=261763), Rel. Minº 
Carlos Velloso, julgamento em 22-6-2004, 
Segunda Turma, DJ de 6-8-2004.)

“É aplicável a imunidade tributária recíproca 
às autarquias e empresas públicas que 
prestem inequívoco serviço público, desde 
que, entre outros requisitos constitucionais 
e legais não distribuam lucros ou resultados 
direta ou indiretamente a particulares, ou 
tenham por objetivo principal conceder 
acréscimo patrimonial ao poder público 
(ausência de capacidade contributiva) e não 
desempenhem atividade econômica, de 
modo a conferir vantagem não extensível 
às empresas privadas (livre iniciativa 
e concorrência). O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto é imune à tributação 
por impostos (art. 150, VI, a e § 2º e § 3º 
da Constituição). A cobrança de tarifas, 
isoladamente considerada, não altera a 
conclusão.” (RE 399.307-AgR (http: –  – 
redir.stf.jus.br – paginador – paginador.
jsp?docTP=AC&docID=610335), Rel. Minº 
Joaquim Barbosa, julgamento em 16-3-
2010, Segunda Turma, DJE de 30-4-2010.)

Alternativa: A



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 1987

8. Total de Rendimentos;

60.000,00

Deduções Legais

Contribuição para a Previdência Social da 
União R$ 6.600,00 

Despesas de locomoção, escrituradas em 
Livro Caixa R$ 2.500,00 (não é dedutível)

Despesas médicas R$ 3.400,00 

Despesas com aluguel R$ 3.720,00 (não é 
dedutível) 

Total das deduções legais: 10000,00

60000,00 – 10000,00 = 50000,00 (aplicando 
a tabela 1)

50000,00 x 27,5% – 5076,90 = R$ 8.673,10

Observe que iremos utilizar a tabela 1, ainda 
que exista a súmula nº 584 do STF que se 
encontra em desuso.

Súmula 584 do STF:

Ao imposto de renda calculado sobre os 
rendimentos do ano-base, aplica-se a lei 
vigente no exercício financeiro em que deve 
ser apresentada a declaração.

Alternativa: C

9. Segundo o art. 4º do RIPI (aprovado pelo 
Decreto 7212\2010):

Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer 
operação que modifique a natureza, 
o funcionamento, o acabamento, a 
apresentação ou a finalidade do produto, 
ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

I – a que, exercida sobre matérias-primas 
ou produtos intermediários, importe na 
obtenção de espécie nova (transformação);

II – a que importe em modificar, 
aperfeiçoar ou, de qualquer forma, 
alterar o funcionamento, a utilização, o 
acabamento ou a aparência do produto 
(beneficiamento);

III – a que consista na reunião de produtos, 
peças ou partes e de que resulte um novo 

produto ou unidade autônoma, ainda 
que sob a mesma classificação fiscal 
(montagem);

IV – a que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação 
da embalagem, ainda que em substituição 
da original, salvo quando a embalagem 
colocada se destine apenas ao transporte 
da mercadoria (acondicionamento ou 
reacondicionamento); ou

V – a que, exercida sobre produto usado ou 
parte remanescente de produto deteriorado 
ou inutilizado, renove ou restaure o 
produto para utilização (renovação ou 
recondicionamento).

Logo o estabelecimento exerce uma das 5 
operações de industrialização previstas na 
legislação tributária e executar tarefas que 
geram a tributação, ainda que a alíquota 
seja zero.

Alternativa: B

10. RESOLUÇÃO

a) Correta – Confiscatório quando 
da idéia de excesso de tributação, 
irrazoabilidade e insuportabilidade. 
Perspectiva estática – idéia de 
permanência, repouso da situação 
estática dos bens – ex: IPVA, IPTU e ITR. 

b) Correta – Ex: IPI – será seletivo em 
função da essencialidade do produto, o 
que supõe legitimar a aplicação de uma 
alíquota alta. 

c) Correta – Idem letra A – Perpectiva 
dinâmica – está atrelado à idéia de 
movimento, de transmissão. Ex: II, IE,IR, 
IPI, ITCD, ICMS. 

d) Correta – Tudo em vista a um Direito 
Tributário justo. 

e) Incorreta – Efeito Confiscatório= função 
da totalidade da carga tributária X 
capacidade econômico-financeira do 
contribuinte.
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"A perspectiva estática diz respeito a análise 
do princípio do não-confisco em razão do 
valor dos tributos vigentes no ordenamento 
jurídico (“quantum do tributo”) e a 
perspectiva dinâmica avalia o efeito do 
princípio do não-confisco na alteração ou 
mutação ocorrida na legislação tributária 
(“quantum do aumento dos tributos”)."

Desta forma, pelo que se depreende, 
qualquer tributo pode ter ambos os efeitos 
– o IR, por ex., pode ser confiscatório numa 
perspectiva estática (alíquotas abusivas, de 
forma irrazoável, num tal momento) e numa 
perspectiva dinâmica (aumento desmedido 
no valor das alíquotas em razão de lei 
posterior, gerando efeito confiscatório).

Quanto à letra e), ERRADA, o entendimento 
está relatado no Informativo 164 do STF.

11. Segundo a doutrina e o STF (na visão 
restrita) o imposto é a espécie tributária 
que dimensiona a capacidade tributária 
do contribuinte. As taxas e contribuições 
de melhoria são contraprestações de 
serviços prestados pelo estado (um custo 
que corresponde a benefícios), por isso a 
capacidade econômica estaria restrita aos 
impostos.
Segundo a visão do STF (visão ampla) existe 
um outro prisma para ver este artigo, 
que é o da JUSTIÇA SOCIAL, que traduz a 
capacidade contributiva e é estendida a 
todos os tipos de tributos. É a capacidade 
de cada contribuinte suportar o ônus. 
Personificação dos impostos. 
Alguém que recebe R$ 2.000,00 sem filhos 
tem capacidade contributiva diferente de 
quem recebe R$ 2.000,00 com 9 filhos. É o 
que justifica a progressividade de alíquotas 
para impostos de caráter pessoal, benefícios 
fiscais, incentivos e isenções (de IR por 
ex) para quem está em situação menos 
favorecida.
Por isso o princípio do "Não Confisco – art. 
150 IV" deve ser observado pelos tributos 
em geral, e, em conjunto tributos + impostos 
incidentes sobre a mesma pessoa. ex. IR 

+ INSS abusivos podem ser considerados 
confisco.

12. RESOLUÇÃO

Tipo de 
Imposto

Característica Exemplos

Sobre o 
Patrimônio

Incide sobre 
a riqueza 
acumulada pelo 
indivíduo.

ITR, IPTU, 
IPVA, ITCD e 
ITBI.

Sobre a 
Renda

incide sobre 
os fluxos de 
rendimentos do 
contribuinte.

IR e IOF

S o b r e 
Mercadorias 
e Serviços

Incide sobre 
a produção e 
circulação de 
mercadorias e 
sobre a prestação 
de serviços.

ICMS, IPI e 
ISS

Direto Ônus tributário 
incide sobre 
o próprio 
contribuinte.

IR, ITR, IPVA 
e IPTU

Indireto C o n t r i b u i n t e s 
transferem, total 
ou parcialmente, 
o ônus tributário 
para terceiros 
(responsáveis).

IPI, ICMS, 
ISS e II

Progressivo 
ou Anticíclico

Incidência é maior 
nos indivíduos de 
alta renda.

IR

Re g re s s i vo 
ou Pró-cíclico

Incidência é maior 
nos indivíduos de 
baixa renda.

ICMS

Neutro ou 
Proporcional

Ônus tributário 
é igual de todas 
as camadas da 
população.

Específico Valor do imposto 
é fixo em termos 
monetários.

IPI (em 
a l g u n s 
casos)
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Ad-Valorem há uma alíquota 
de imposto e o 
valor arrecadado 
depende da base 
de cálculo sobre a 
qual incide.

IR

Real Não leva em 
consideração as 
características do 
contribuinte.

IPTU e IPVA

Pessoal Estabelece dife-
renças tributárias 
em função de ca-
racterísticas pró-
prias do contri-
buinte.

IR

Geral Incide sobre a 
totalidade da 
renda ou das 
transações de 
compra, venda 
e prestação de 
serviços.

IR

Especial Incide apenas so-
bre determinado 
tipo de renda ou 
sobre determina-
das mercadorias 
ou serviços.

ICMS, ISS e 
IPI

Uniforme Alíquota fixa para 
todos os tipos 
de transações de 
compra, venda 
de mercadorias, 
prestação de 
serviços ou renda 
e riqueza.

IPTU

Seletivo ou 
Cedular

Alíquotas diferen-
ciadas para deter-
minados tipos de 
produtos ou pres-
tação de serviços 
ou alíquotas pro-
gressivas sobre a 
renda.

IPI, IR, ICMS 
e ISS

Imagine fulano ganhando R$ 1000,00 
por mês e beltrano R$ 200,00. Se ambos 

pagam um imposto específico de R$ 2,00 – 
unidade, fulano está pagando 0,2% da sua 
renda e beltrano 10%.

Nesse caso, o imposto é regressivo, 
pois fulano que ganha mais paga 
proporcionalmente menos que beltrano, 
que ganha menos.

Esse imposto está aumentando a 
concentração de renda, em vez de colaborar 
para distribuição desta, indo de encontro 
com o princípio da capacidade contributiva.

Os impostos regressivos são chamados 
também de pró-cíclicos, por manterem o 
ciclo de concentração de renda.

13. O tributo extrafiscal tem como função 
principal a interferência no domínio 
econômico, buscando um efeito diverso 
da exclusiva arrecadação de recursos 
financeiros, podendo ter como função 
o desenvolvimento de determinadas 
atividades ou setores específicos da 
economia. São exemplos: o IPI (Letra A), o II 
(Letra B), o CIDE-Combustíveis (Letra C) e o 
IPI (Letra D). Além destes, podemos incluir o 
IE e o IOF.

Não tem função extrafiscal a taxa de 
iluminação pública, que aliás NÃO EXISTE, 
pois a iluminação pública não se trata de 
um serviço específico e divisível. Esta taxa 
foi substituida pela CONTRIBUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O gabarito, portanto, é a letra E, que se 
trata de um tributo inexistente e quando 
este existia não tinha caráter extrafiscal

14. QUESTÃO ANULADA

A primeira assertiva está errada. As 
limitações materiais ao uso de medidas 
provisórias estão no art. 62, § 1º da 
Constituição. No que respeita ao Direito 
Tributário, podemos afirmar, sem medo, 
que tudo aquilo que possa ser feito por lei 
ordinária pode ser também por medida 
provisória. Portanto, não há nenhum 
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empecilho a que o IR seja majorado, de 
qualquer forma (mediante aumento de 
alíquota ou alteração de base de cálculo), 
por medida provisória. Aliás, como exemplo, 
podemos citar a Medida Provisória nº 232 – 
2004.

A segunda asserção está errada exatamente 
pelo mesmo motivo. Como a lei ordinária 
pode conceder isenção de IPI, bastando 
que seja lei específica (CF, art. 150, § 6º), 
uma medida provisória pode, sem nenhum 
problema, fazer o mesmo. Nada há no 
art. 62 da Constituição, nem em qualquer 
outro lugar, que impeça o uso de medida 
provisória para isenções que possam ser 
concedidas por lei ordinária.

Só resta a terceira afirmativa. Ela está 
baseada no § 2º do art. 62 da Constituição, 
que diz: “Medida provisória que implique 
instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, 
V, e 154, II, [II, IE, IPI, IOF, IEG] só produzirá 
efeitos no exercício financeiro seguinte se 
houver sido convertida em lei até o último 
dia daquele em que foi editada.”

Como a afirmativa refere-se ao ITR, ela 
pretendeu enquadrar-se literalmente na 
regra, pois o ITR não faz parte das exceções.

É provável que alguém tenha feito um 
recurso alegando que mesmo que a MP que 
aumente o ITR seja convertida em lei até 31 
de dezembro do ano de sua publicação, ela 
só poderá produzir efeitos no ano seguinte 
se a sua publicação tiver ocorrido com 
antecedência mínima de 90 dias do início 
do exercício.

Isso porque o ITR está sujeito à noventena 
(art. 150, III, “c”). E o fato gerador do ITR 
considera-se ocorrido em 1º de janeiro de 
cada ano (Lei nº 9.393 – 1996). Portanto, 
se a MP fosse publicada, digamos, em 
novembro de 2004, mesmo que fosse 
convertida em lei até 31 de dezembro de 
2004, não alcançaria o fato gerador ocorrido 
em 1º de janeiro de 2005, porque teria que 
aguardar 90 dias, contados de novembro, 

para estar apta a produzir efeitos. Assim, a 
majoração só poderia produzir efeitos em 
2006, porque o fato gerador ocorrido em 1º 
de janeiro de 2005 não seria alcançado pela 
norma majorante.

15. RESOLUÇÃO

I – Incorreta. A base de cálculo da CSLL se 
assemelha a dos IR das pessoas jurídicas, 
visto que em ambos, o resultado do 
período é obtido mediante a observância da 
legislação comercial.

II – Correta. Lei 7.689 – 88 – "A base 
de cálculo da contribuição é o valor do 
resultado de exercício, antes da provisão 
para o imposto de renda."

III – Correta. Lei 8.981 – 95 Art. 57.

Alternativa: C

16. RESOLUÇÃO

I – Falsa, o fiscal pode solicitar a 
comprovação ou a justificação de qualquer 
das deduções legais (art. 73 RIR).

II – Falsa, poderão ser glosadas sem a 
audiência do contribuinte, nos termos do 
art. 73, §1° RIR.

III – Falsa, as deduções glosadas por falta de 
comprovação ou justificação não poderão 
ser restabelecidas depois que o ato se 
tornar irrecorrível na esfera administrativa, 
nos termos do art. 73, §2° RIR

IV – Correta, nos termos do art. 73, §2° RIR.

Alternativa: C

17. RESOLUÇÃO

Nos termos do art. 75, parágrafo único, 
do RIR, as quotas de depreciação de 
instalações, máquinas e equipamentos, 
bem como a despesas de arrendamento não 
são despesas que poderão ser escrituradas 
no Livro Caixa, como deduções.

Alternativa: A
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18. RESOLUÇÃO

O companheiro ou a companheira, na União 
Estável, desde que haja vida em comum por 
mais de cinco anos, nos termos do art. 77, 
parágrafo 1º. II RIR. 

Alternativa: B

19. RESOLUÇÃO

I – Verdadeira, nos termos do art. 78 do RIR

II – Falsa, a partir do mês em que se iniciar 
esse pagamento é vedada a dedução, 
relativa ao mesmo beneficiário, do valor 
correspondente a dependente. Art. 78, 
parágrafo 1º. RIR

III – Falsa, o valor da pensão alimentícia não 
utilizado, como dedução, no próprio mês de 
seu pagamento, poderá ser deduzido nos 
meses subsequentes. Art. 78, parágrafo 2º. 
RIR

IV – Falsa, caberá ao prestador da pensão 
fornecer o comprovante do pagamento 
à fonte pagadora, quando esta não for 
responsável pelo respectivo desconto. Art. 
78, parágrafo 3º. RIR

Alternativa: B

20. RESOLUÇÃO

Nos termos do art. 80, parágrafo 5º. Do RIR, 
as despesas médicas dos alimentandos, 
quando realizadas pelo alimentante em 
virtude de cumprimento de decisão judicial 
ou de acordo homologado judicialmente, 
poderão ser deduzidas pelo alimentante 
na determinação da base de cálculo da 
declaração de rendimentos

Alternativa: D

21. RESOLUÇÃO

a) Falsa, com ouro não considerado ativo 
financeiro, nos termos do art. 117, §1° 
RIR.

b) Falsa, os ganhos serão apurados no mês 
em que forem auferidos e tributados 

em separado, não integrando a base 
de cálculo do imposto na declaração de 
rendimentos, e o valor do imposto pago 
não poderá ser deduzido do devido na 
declaração, nos termos do art. 117, §2° 
RIR.

c) Falsa, nos termos do art. 117, §3° RIR, o 
ganho de capital auferido por residente 
ou domiciliado no exterior não será 
apurado e tributado de acordo com as 
regras aplicáveis aos residentes no País.

d) Falsa, inclusive a promessa de compra e 
venda, nos termos do art. 117, §4° RIR.

e) Verdadeira, nos termos do art. 117, §5° 
RIR

22. RESOLUÇÃO

Errada, o art. 43 do CTN estatui que o fato 
gerador do imposto de renda e proventos 
de qualquer natureza é a aquisição da 
disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda, razão pela qual a falta de retenção 
do tributo pela fonte pagadora não isenta o 
contribuinte de seu recolhimento.

23. RESOLUÇÃO 

A disponibilidade econômica ou jurídica de 
renda e proventos caracteriza o fato gerador 
do imposto sobre a renda.

Alternativa: C 

24. RESOLUÇÃO 

Resposta: Letra A

25. RESOLUÇÃO

I – A não cumulatividade dos ICMS é 
regra e se mantém mesmo nos casos de 
isenção no meio da cadeia produtiva. A 
sistemática da não-cumulatividade significa 
a compensação do valor do tributo devido 
em cada operação com a quantia incidente 
sobre as operações anteriores. Sendo a não 
cumulatividade sinônimo de compensação 
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(ou creditamento), em caso de isenção 
ou não-incidência, em regra, a cadeia é 
quebrada, de forma que o princípio deixa 
de ser aplicado – a compensação perde 
a sua razão de ser. Este é o sentido do art. 
155, § 2º, I e II da CF. ITEM ERRADO.

II – A não incidência do ICMS nunca 
implicará crédito para compensação do 
montante devido nas operações seguintes, 
já que não houve nelas qualquer 
pagamento. O erro está no vocábulo 
"nunca", posto que, excepcionalmente, 
poderá haver creditamento, por 
determinação em contrário da legislação. 
Art. 155, § 2º, II, a) da CF. ITEM ERRADO.

III – Salvo determinação legal em contrário, 
a isenção do ICMS acarretará a anulação do 
crédito relativo às operações anteriores. 
É exatamente o que afirma o art. 155, § 
2º, II, b) da CF. Chama-se esta anulação de 
estorno do crédito. ITEM CORRETO.

IV – A isenção do IPI não tem disciplina 
expressa e explícita sobre seu crédito 
no texto constitucional. Realmente a CF 
não regula o aspecto do creditamento 
do IPI em caso de isenção, meramente 
prevendo a aplicação do princípio da não 
cumulatividade.Tanto a CF é omissa sobre 
o ponto, que o STF precisou se manifestar 
recentemente sobre a impossibilidade 
de creditamento de IPI em caso de não 
incidência, alíquota zero ou isenção (cf. 
Informativo 602 do STF). ITEM CORRETO.

V – O IPI terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto. É a literalidade 
do art. 153, § 3º, IV, lembrando-se que esta 
redução do IPI será regulada na forma da 
lei. ITEM CORRETO.

Alternativa: D

26. RESOLUÇÃO

Resposta: CORRETO

27. RESOLUÇÃO 

O princípio da uniformidade geográfica 
está previsto no art. 151 da CF\88. Por 
esse dispositivo, a União fica proibida de 
“instituir tributo que não seja uniforme em 
todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a 
Estado, ao Distrito Federal ou a Município 
em detrimento de outro”. Ressalva, 
entretanto, a possibilidade de instituição de 
incentivos fiscais”.

Alternativa: A

28. RESOLUÇÃO 

Errado, uma vez que o IPI segue a 
anterioridade anual, nos termos do art. 
150, III, c CF\88.

29. RESOLUÇÃO 

Falso

30. RESOLUÇÃO

Alternativa: E

31. RESOLUÇÃO

Alternativa: C

32. RESOLUÇÃO 

Alternativa: C

33. RESOLUÇÃO

Alternativa: E

34. RESOLUÇÃO

Alternativa: E

35. RESOLUÇÃO

F, Art. 19 CTN, fato gerador é a entrada do 
produto no território nacional

36. RESOLUÇÃO 

F, art. 20, II, CTN
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37. RESOLUÇÃO

F, somente alterar as alíquotas

38. RESOLUÇÃO

 Falso; Falso

39. RESOLUÇÃO

Resposta: LETRA D, artigo 46, III, CTNº

40. RESOLUÇÃO

 Alternativa: D

41. RESOLUÇÃO 

Alternativa: A

42. RESOLUÇÃO

Alternativa: E

43. RESOLUÇÃO

Alternativa: C

44.  RESOLUÇÃO 

Falso

45 RESOLUÇÃO 

Alternativa: D

46. RESOLUÇÃO

Alternativa: E

47. RESOLUÇÃO

Alternativa: A

48. RESOLUÇÃO

Alternativa: B

49. RESOLUÇÃO

a) Falsa, pois nos termos do art. 55, X 
do RIR serão tributados pelo IR os 
rendimentos derivados de atividades 

ou transações ilícitas ou percebidos 
com infração à lei, independentemente 
das sanções que couberem.

b) Verdadeira, lembre-se do art. 118 do 
CTN que nos relembra que o tributo 
não tem cheiro, princípio do “non olet”.

c) Falsa, pelo contrário, tal princípio 
garante a incidência do imposto ainda 
sobre situações onde o tenhamos 
atividades ilícitas.

d) Falsa, pois nos termos do art. 55, X 
do RIR serão tributados pelo IR os 
rendimentos derivados de atividades 
ou transações ilícitas ou percebidos 
com infração à lei, independentemente 
das sanções que couberem.

e) Falsa, não confundir tributo com multa 
ou penalidade, o tributo não tem 
caráter de sanção pelo descumprimento 
da norma legal.

Alternativa: B

50. RESOLUÇÃO 

I – Verdadeiro, nos termos do art. 4º. RIR.

II – Verdadeiro, nos termos do art. 4º, 
parágrafo 1º do RIR.

III – Verdadeiro, nos termos do art. 4º, 
parágrafo 2º do RIR.

IV – Falsa, a opção de declaração em 
conjunto somente poderá ser exercida por 
aquele que detiver a guarda, nos termos do 
art. 4º, parágrafo 3º do RIR.

V – Falsa, Opcionalmente, o responsável 
pela manutenção do alimentado poderá 
considerá-lo seu dependente, incluindo os 
rendimentos deste em sua declaração, nos 
termos do art. 5º Parágrafo único do RIR.

Alternativa: B

51. Analisando as alternativas:

a) correta, salvo raras exceções referentes 
ao Imposto sobre a Renda retido na 
fonte, o IR deve ser progressivo.
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b) correta, o IR deve seguir os critérios 
orientadores da universalidade (em 
tese, todos os bens respondem pelo 
pagamento do tributo) e generalidade 
(em tese, todas as pessoas respondem 
pelo pagamento do tributo).

c) correta, o IR deve seguir a capacidade 
contributiva, a irretroatividade, a 
anterioridade anual, a isonomia 
tributária, entre outros.

d) correta, a alteração das alíquotas do IR 
deve ser feita através de lei (art. 150, I 
da CF – 88 e art. 97 CTN).

e) errada, pode prever hipóteses de 
isenção em virtude da autonomia da 
União em fazê-lo.

Alternativa: E

52. RESOLUÇÃO

Falsa, só existem duas situações 
conhecidas onde a lei nºva retroage. Na lei 
expressamente interpretativa, nos termos 
do art. 106, I do CTN e na lei que retroage 
para beneficiar o infrator, art. 106, II do 
CTNº Como a lei não estabeleceu nova 
multa e sim nova alíquota mais branda de 
tributo, e tributo não é multa, esta lei não 
deve retroagir.

53. RESOLUÇÃO

Questão interessante que trata da 
competência de tributar que é indelegável. 
A competência sobre o IR é da União apesar 
da Receita Tributária do imposto ser toda do 
Estado. Contribuinte é quem aufere a renda, 
no caso, o servidor e o ente responsável 
pela fiscalização é a própria União. 

Alternativa: C

54. RESOLUÇÃO

Tributo não pode ser confundido por multa, 
tributo não tem função de sanção, a multa é 
punição por descumprir a legislação.

Alternativa: E

55. RESOLUÇÃO

I – Falsa, uma vez que tributo não pode 
ser confundido por multa, tributo não tem 
função de sanção.

56. RESOLUÇÃO

I – Verdadeiro, nos termos do art. 2º do RIR, 
são contribuintes do IRPF as pessoas físicas 
domiciliadas e residentes no Brasil, que 
auferem renda, proventos ou a combinação 
de ambos.

II – Verdadeiro, o fato gerador do IRPF não é 
atingido por tais interferências

III – Falso, somente são contribuintes quem 
detém o rendimento com “animus domini”, 
ou seja , como se lhe pertencessem como 
donos.

IV – Sem prejuízo dos ajustes para as 
pessoas físicas previstos no art. 85 do RIR.

Alternativa: A

57. RESOLUÇÃO

a) correta, nos termos do art. 4º RIR.
b) correta, nos termos do art. 4º, §1º,RIR.
c) correta, nos termos do art. 4º, §3º,RIR.
d) correta, nos termos do art. 5º, §3º,RIR.
e) incorreta, opcionalmente, o 

responsável pela manutenção do 
alimentado poderá considerá-lo seu 
dependente, incluindo os rendimentos 
deste em sua declaração.

Alternativa: E

58. RESOLUÇÃO

a) correta, nos termos do art. 6º RIR
b) correta, nos termos do art. 6º, parágrafo 

único do RIR
c) errada, no termos do art. 8º do RIR, os 

cônjuges poderão optar pela tributação 
em conjunto de seus rendimentos, 
inclusive quando provenientes de 
bens gravados com cláusula de 
incomunicabilidade ou inalienabilidade, 
da atividade rural e das pensões de que 
tiverem gozo privativo.
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d) correta, nos termos do art. 8º, §3º do 
RIR

e) correta, nos termos do art. 9º, §1º do 
RIR

59. RESOLUÇÃO

a) Falsa, o espólio serão aplicadas as 
normas a que estão sujeitas as pessoas 
físicas, nos termos do art. 11 do RIR

b) Falsa, a partir da abertura da sucessão, 
as obrigações estabelecidas neste 
Decreto ficam a cargo do inventariante 
(art. 11, parágrafo 1º do RIR)

c) Falsa, a declaração de rendimentos, a 
partir do exercício correspondente ao 
ano-calendário do falecimento e até a 
data em que for homologada a partilha 
ou feita a adjudicação dos bens, será 
apresentada em nome do espólio (art. 
12 RIR)

d) Verdadeira, nos termos do art. 12, 
parágrafo 1º RIR.

e) Falsa, ocorrendo morte conjunta dos 
cônjuges, ou em datas que permitam 
a unificação do inventário, os 
rendimentos comuns do casal poderão 
ser tributados e declarados em nome 
de um dos falecidos. (art. 12, parágrafo 
6º RIR).

60. RESOLUÇÃO

I – Verdadeiro, nos termos do art. 16 do RIR.

II – Verdadeiro, nos termos do art. 16, 
parágrafo 1º do RIR.

III – Falsa,  as pessoas físicas que se 
ausentarem do País sem requerer a certidão 
negativa para saída definitiva do País 
terão seus rendimentos tributados como 
residentes no Brasil, durante os primeiros 
doze meses de ausência (art. 16, parágrafo 
3º do RIR).

IV – Verdadeiro, nos termos do art. 16, 
parágrafo 2º do RIR.

Alternativa: C

61. RESOLUÇÃO

I) Verdadeiro, nos termos do art. 18 do RIR 
– 99

I) Verdadeiro, nos termos do art. 18 
parágrafo único do RIR – 99

III) Falso, nos termos do art. 19 do RIR, 
somente se veio para trabalhar, com 
vínculo empregatício, em relação aos fatos 
geradores ocorridos a partir da data de sua 
chegada ou se por qualquer outro motivo, 
e aqui permanecer por período superior a 
cento e oitenta e três dias, consecutivos ou 
não, contado, dentro de um intervalo de 
doze meses, da data de qualquer chegada, 
em relação aos fatos geradores ocorridos 
a partir do dia subsequente àquele em 
que se completar referido período de 
permanência.

IV) Verdadeiro, art. 19, parágrafo 2º. RIR

Alternativa: C

62. RESOLUÇÃO

I – Verdadeiro, nos termos do art. 28 do RIR.

II – Verdadeiro, nos termos do art. 28, 
parágrafo 1º RIR.

III – Verdadeiro, nos termos do art. 28, 
parágrafo 2º RIR.

IV – Falso, nos termos do art. 28, parágrafo 
5º RIR. A autoridade administrativa 
pode sim recusar o domicílio eleito, se 
impossibilitar ou dificultar a arrecadação 
ou a fiscalização. Neste caso, a autoridade 
deverá motivar a recusa.

Alternativa: C

63. RESOLUÇÃO

Observo que esta questão deve cair na 
prova de Auditor Fiscal e Analista. O 
aluno deve perceber que as isenções do 
IR são condicionadas e devem aparecer 
de forma a serem rconhecidas, conforme 
aparecem do art. 39 do RIR. Somente as 
diárias destinadas, exclusivamente, ao 
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pagamento de despesas de alimentação e 
pousada, por serviço eventual realizado em 
município diferente do da sede de trabalho, 
inclusive no exterior, estão amparadas pela 
imunidade.
Alternativa: E

64. RESOLUÇÃO

O imposto incidia sobre o rendimento bruto, 
sem qualquer dedução, o que tornava a 
tributação da pessoa física ainda maior.

Alternativa: C

65. RESOLUÇÃO

As despesas médicas são deduções legais, 
sem limite superior, que poderão ser 
deduzidos na declaração de rendimentos. 
Tratam-se dos gastos com médicos, 
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais 
e hospitais, bem como as despesas com 
exames laboratoriais, serviços radiológicos, 
aparelhos ortopédicos e próteses 
ortopédicas e dentárias, nos termos do art. 
80 do RIR.

Alternativa: D

66. RESOLUÇÃO

Verdadeiro, art. 2º. RIR

67. RESOLUÇÃO

Verdadeiro, art. 2º. RIR

68. RESOLUÇÃO

Verdadeiro, art. 3º. RIR

69. RESOLUÇÃO

Falso, sempre que pessoa física pagar a 
pessoa física deverá o recebedor recolher 
através do carnê leão. 

70. RESOLUÇÃO

Verdadeiro, trata-se de hipótese de 
tributação na fonte pagadora, Livro III, RIR.

71. RESOLUÇÃO

Falso

72. RESOLUÇÃO

Falso, "Os valores investidos pelos entes 
federados, bem como a renda auferida 
estão imunes ao IOF e ao IR". (STF, 2ª T.,AI 
AgR – RS 174.808, Rel Minº Maurício Corrêa, 
j. 11.03.1996, DJ 21.06.1996 p. 22.298; 
STF, 1ª T., RE 196.415 – PR, Rel. Minº Ilmar 
Galvão, j. 21.05.1996, DJ 09.08.1996, p. 
27.104)

73. RESOLUÇÃO

Falso

74. RESOLUÇÃO

Alternativa: B

75. RESOLUÇÃO

Constituem exceção ao princípio da 
legalidade o II, IE, IPI, IOF, CIDE-Combustíveis 
e ICMS monofásico sobre combustíveis.

O imposto de renda não figura como exceção 
ao princípio da legalidade tributária. 

Gabarito: C.

76. Questão bastante direta. 

De acordo com o princípio da irretroativida-
de, é vedado à União, aos Estados, ao DF e 
aos Municípios cobrar tributos em relação a 
fatos geradores ocorridos antes do início da 
vigência da lei que os houver instituído ou 
aumentado.

É comum a confusão com o princípio da 
anterioridade para quem está começando o 
estudo de Tributário. 

A irretroatividade diz respeito à cobrança 
do tributo sobre fatos que ocorreram antes 
da vigência da lei, ou seja, para trás. Já a 
anterioridade estabelece um prazo mínimo 
para cobrança, a partir da publicação da lei, 
portanto, para frente. 

Gabarito: B
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77. RESOLUÇÃO

A CF – 88 estabelece em seu art. 150, III, 
b, o princípio da anterioridade, segundo o 
qual é vedado à União, aos Estados, ao DF 
e aos Municípios exigir tributo no mesmo 
exercício financeiro em que tenha sido 
publicada a lei que o tenha instituído ou 
aumentado.

Ocorre que, em seu art. 150, § 1º, a 
Constituição prevê como exceções à 
aplicação do princípio da anterioridade 
o imposto de importação, imposto 
de exportação, IPI e IOF, impostos 
extraordinários de guerra e empréstimos 
compulsórios em caso de guerra externa ou 
sua iminência ou calamidade pública.

Além disso, há previsão no art. 155, 
§ 4º, IV, para que o ICMS monofásico 
sobre combustíveis não atenda a este 
princípio. Outra possibilidade de exceção à 
anterioridade é a CIDE-Combustíveis, nos 
termos do art. 177, § 1º, I, b, da CF – 88. 
Para ambos os casos, os tributos figuram 
como exceção ao princípio da anterioridade 
apenas na hipótese de restabelecimento 
das alíquotas.

Por fim, há previsão constitucional para 
exceção ao princípio da anterioridade para 
as contribuições para financiamento da 
Seguridade Social, nos termos do art. 195, 
§ 6º. 

Dessa forma, para você firmar esses 
conceitos, vamos apresentar essas exceções 
em uma tabela.

Exceções Ao Princípio Da Anterioridade

II, IE, IPI, IOF, IEG e empréstimo compulsório 
(em caso de guerra e calamidade)
Contribuições para financiamento da 
Seguridade Social.
CIDE-Combustíveis e ICMS monofásico 
(apenas restabelecimento de alíquota).

O imposto de renda somente figura como 
exceção à anterioridade nonagesimal. No 

que diz respeito à anterioridade (anual), 
deve obediência ao princípio.

Apesar de não ter sido cobrada nesta 
questão, vamos trazer as exceções à 
aplicação do princípio da anterioridade 
nonagesimal, eis que o imposto de renda 
está entre elas (CF, art. 150, § 1º):

Exceções Ao Princípio Da Anterioridade 
NonagesimaL

II, IE, IOF, IR, IEG e empréstimo compulsório 
(em caso de guerra e calamidade)
IPTU E IPVA (apenas base de cálculo para 
ambos)

Gabarito: E

78. RESOLUÇÃO

Alternativa A – Errada. O STF julgou Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada 
contra a LC 123 – 2006, que institui o 
Simples Nacional: “O fomento da micro e 
da pequena empresa foi elevado à condição 
de princípio constitucional, de modo a 
orientar todos os entes federados a conferir 
tratamento favorecido aos empreendedores 
que contam com menos recursos para 
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, 
a literalidade da complexa legislação 
tributária deve ceder à interpretação mais 
adequada e harmônica com a finalidade de 
assegurar equivalência de condições para as 
empresas de menor porte.” (ADI 4.033, Rel. 
Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 15-
9-2010, Plenário, DJE de 7-2-2011.)

Alternativa B – Alternativa errada de acordo 
com o entendimento do STF: "Medida 
cautelar. Efeito suspensivo a recurso 
extraordinário. Instituição financeira. 
Contribuição previdenciária sobre a folha de 
salários. Adicional. Parágrafo 1º do art. 22 
da Lei 8.212 – 1991. A sobrecarga imposta 
aos bancos comerciais e às entidades 
financeiras, no tocante à contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários, 
não fere, à primeira vista, o princípio 
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da isonomia tributária, ante a expressa 
previsão constitucional (Emenda de Revisão 
1 – 1994 e EC 20 – 1998, que inseriu o § 9º 
no art. 195 do Texto permanente). Liminar 
a que se nega referendo. Processo extinto." 
(AC 1.109-MC, Rel. p –  o ac. Min. Ayres 
Britto, julgamento em 31-5-2007, Plenário, 
DJ de 19-10-2007.)

Alternativa C – A CF – 88, ao definir o 
princípio da isonomia tributária, em seu art. 
150, II, estabelece que é vedado instituir 
tratamento desigual entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente. 
Podemos inferir do texto constitucional 
que para instituir tratamento desigual, 
os contribuintes não podem estar em 
situação equivalente. Assim, é necessário 
haver correlação lógica entre o tratamento 
diferenciado e o elemento que torna os 
contribuintes desiguais. Alternativa errada.

Alternativa D – Errada. Segundo o 
entendimento do STF "Não há ofensa ao 
princípio da isonomia tributária se a lei, por 
motivos extrafiscais, imprime tratamento 
desigual a microempresas e empresas de 
pequeno porte de capacidade contributiva 
distinta, afastando do regime do simples 
aquelas cujos sócios têm condição de 
disputar o mercado de trabalho sem 
assistência do Estado." (ADI 1.643, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, julgamento em 
5-12-2002, Plenário, DJ de 14-3-2003.) No 
mesmo sentido: RE 559.222-AgR, Rel. Min. 
Ellen Gracie, julgamento em 17-8-2010, 
Segunda Turma, DJE de 3-9-2010.

Alternativa E – Correta. Resposta da 
questão. Conforme vimos na alternativa 
C, deve haver relação entre o tratamento 
diferenciado e o critério diferenciador, a 
saber: o elemento que define em que ponto 
os contribuintes são desiguais.

Gabarito: E

79. RESOLUÇÃO

Alternativa A – Correta. Segundo o 
entendimento do STF "Não há ofensa ao 

princípio da isonomia tributária se a lei, por 
motivos extrafiscais, imprime tratamento 
desigual a microempresas e empresas de 
pequeno porte de capacidade contributiva 
distinta, afastando do regime do simples 
aquelas cujos sócios têm condição de 
disputar o mercado de trabalho sem 
assistência do Estado." (ADI 1.643, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, julgamento em 
5-12-2002, Plenário, DJ de 14-3-2003.) No 
mesmo sentido: RE 559.222-AgR, Rel. Minº 
Ellen Gracie, julgamento em 17-8-2010, 
Segunda Turma, DJE de 3-9-2010.

Alternativa B – Correta. Esta é a previsão 
do art. 146, III, d, da CF – 88, segundo 
o qual a lei complementar definirá 
tratamento diferenciado e favorecido para 
as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais 
ou simplificados.

Alternativa C – Alternativa correta de acordo 
com o entendimento do STF: "Medida 
cautelar. Efeito suspensivo a recurso 
extraordinário. Instituição financeira. 
Contribuição previdenciária sobre a folha de 
salários. Adicional. Parágrafo 1º do art. 22 
da Lei 8.212 – 1991. A sobrecarga imposta 
aos bancos comerciais e às entidades 
financeiras, no tocante à contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários, 
não fere, à primeira vista, o princípio 
da isonomia tributária, ante a expressa 
previsão constitucional (Emenda de Revisão 
1 – 1994 e EC 20 – 1998, que inseriu o § 9º 
no art. 195 do Texto permanente). Liminar 
a que se nega referendo. Processo extinto." 
(AC 1.109-MC, Rel. p –  o ac. Min. Ayres 
Britto, julgamento em 31-5-2007, Plenário, 
DJ de 19-10-2007.)

Alternativa D – Como vimos na assertiva 
A, em matéria tributária, as distinções 
podem ocorrer em função da capacidade 
contributiva ou por razões extrafiscais que 
estejam alicerçadas no interesse público. 
Assim, não fere o princípio da isonomia o 
tratamento diferenciado ao setor atingido 
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pela crise econômica, eis que diz respeito 
ao interesse público.

Alternativa E – Alternativa correta. Assim 
defende o STF: “Veículos usados. Proibição 
de sua importação (Portaria do DECEX nº 
08 – 91). É legítima a restrição imposta, 
à importação de bens de consumo 
usados, pelo Poder Executivo, ao qual foi 
claramente conferida, pela Constituição, no 
art. 237, a competência para o controle do 
comércio exterior, além de guardar perfeita 
correlação lógica e racional o tratamento 
discriminatório, por ela instituído. Recurso 
extraordinário conhecido e provido.” (STF, 
1ª T., Rex 256.830-9 – CE, Minº Moreira 
Alves, abr – 00).

Gabarito: D

80. RESOLUÇÃO

Conforme estudamos, o próprio CTN, ao 
definir o fato gerador do imposto de renda, 
estabelece os elementos diferenciadores 
entre renda e provento.

Renda e provento distinguem quanto à 
origem. Enquanto renda é algo obtido 
em função do trabalho ou do capital, o 
provento é obtido mediante qualquer 
outra ocorrência que não tenha origem no 
trabalho ou no capital.

Por outro lado, vale notar que renda e 
provento, como elementos integrantes do 
fato gerador do imposto, se assemelham no 
que diz respeito ao acréscimo patrimonial. 
O CTN, ao definir provento, o conceitua 
como acréscimos patrimoniais não 
compreendidos no conceito de renda.

Gabarito: B

81. RESOLUÇÃO

Alternativa A – Segundo o art. 153, §2º, 
I, da CF – 88, o imposto sobre renda será 
informado pelos critérios da generalidade, 
da universalidade e da progressividade, na 
forma da lei. 

A progressividade é aplicada quando 
as alíquotas aumentam à medida que 
aumenta também a base de cálculo. Dessa 
forma, se tributa de maneira mais gravosa 
quanto maior a manifestação de riqueza do 
contribuinte, conferindo caráter pessoal. É 
o que ocorre com o imposto sobre a renda. 
Alternativa correta.

Alternativa B – Conforme comentado na 
alternativa anterior, segundo o art. 153, §2º, 
I, da CF – 88, o imposto sobre a renda será 
informado pelos critérios da generalidade, 
da universalidade e da progressividade, na 
forma da lei.

Generalidade é um critério que diz respeito 
ao sujeito passivo, ou seja, ao contribuinte 
do imposto. Significa que todos estão 
sujeitos à incidência do imposto, bastando 
que promovam ato que enseje a ocorrência 
do fato gerador.

Universalidade diz respeito à base de 
cálculo. Significa que o imposto de renda 
incide sobre todas as rendas e proventos 
auferidos pelo contribuinte. Correta a 
alternativa.

Alternativa C – O princípio da capacidade 
contributiva está previsto no art. 145, §1º, 
da CF. Segundo este princípio, sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal 
e serão graduados segundo a capacidade 
econômica do contribuinte. 

O princípio da irretroatividade está previsto 
no art. 150, III, a, da CF, e tem aplicação 
obrigatória a todos os tributos. 

Já o princípio da anterioridade está previsto 
no art. 150, III, b, da CF, e tem aplicação 
obrigatória para o IR. O imposto figura 
como exceção apenas ao princípio da 
anterioridade nonagesimal, previsto no art. 
150, III, c. Alternativa correta.

Alternativa D – O imposto de renda não 
figura como exceção ao princípio tributário 
da legalidade, previsto no art. 150, I, da CF 
– 88.
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Alternativa E – O ente competente para 
instituir um tributo, detém a competência 
para conceder isenções, nos limites da 
lei e da própria Constituição Federal. As 
isenções concedidas devem ser analisadas 
caso a caso, a fim de verificar se houve 
ou não ofensa ao princípio da isonomia. 
A fim de serem válidas, devem adotar 
critérios razoáveis para a concessão da 
isenção. Dessa forma, não se pode afirmar 
genericamente que a concessão de 
isenção ofende o princípio da isonomia. 
Na legislação do imposto de renda, temos 
várias hipóteses de isenção, como, por 
exemplo, os rendimentos auferidos em 
contas de depósitos de poupança. Item 
errado.

Gabarito: E

82. RESOLUÇÃO

Alternativa A – A progressividade consiste 
na aplicação de alíquotas mais elevadas 
para as maiores bases de cálculo. Dessa 
forma, se tributa de maneira mais gravosa 
quanto maior a manifestação de riqueza do 
contribuinte. Alternativa correta.

Alternativa B – O §1º, do art. 43 do CTN 
determina que a incidência do imposto 
independe da denominação da receita ou 
do rendimento, da localização, condição 
jurídica ou nacionalidade da fonte, da 
origem e da forma de percepção. No 
parágrafo seguinte, o mesmo artigo 
prevê que, na hipótese de receita ou de 
rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em 
que se dará sua disponibilidade, para fins de 
incidência do imposto de renda. Alternativa 
errada.

Alternativa C – Alternativa incorreta. O 
Código Tributário Nacional, em seu art. 
126, I, prevê que a capacidade tributária 
passiva independe da capacidade civil das 
pessoas naturais. Assim, a incapacidade civil 
do alimentado não obsta a incidência do 
imposto de renda.

Nesse sentido, o Regulamento do Imposto 
de Renda estabelece em seu art. 5º:

“Art. 5º  No caso de rendimentos percebidos 
em dinheiro a título de alimentos ou pensões 
em cumprimento de acordo homologado 
judicialmente ou decisão judicial, inclusive 
alimentos provisionais ou provisórios, 
verificando-se a incapacidade civil do 
alimentado, a tributação far-se-á em seu 
nome pelo tutor, curador ou responsável 
por sua guarda (Decreto-Lei nº 1.301, de 
1973, arts. 3º, § 1º, e 4º).

Parágrafo único.  Opcionalmente, 
o responsável pela manutenção do 
alimentado poderá considerá-lo seu 
dependente, incluindo os rendimentos deste 
em sua declaração (Lei nº 9.250, de 26 de 
dezembro de 1995, art. 35, incisos III a V, e 
VII).”

Alternativa D – Alternativa errada. 
Preceitua o RIR – 99:

“Art. 39. Não entrarão no cômputo do 
rendimento bruto:

I – a ajuda de custo destinada a atender 
às despesas com transporte, frete e 
locomoção do beneficiado e seus familiares, 
em caso de remoção de um município para 
outro, sujeita à comprovação posterior pelo 
contribuinte (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, 
inciso XX)”. 

Alternativa E – Item errado. Nos termos 
do art. art. 106 do RIR está sujeita ao 
pagamento mensal do imposto a pessoa 
física que receber de outra pessoa física, ou 
de fontes situadas no exterior, rendimentos 
que não tenham sido tributados na fonte, 
no País, tais como os rendimentos recebidos 
por residentes ou domiciliados no Brasil que 
prestem serviços a embaixadas, repartições 
consulares, missões diplomáticas ou 
técnicas ou a organismos internacionais de 
que o Brasil faça parte.

Gabarito: A



Receita Federal (Analista) – Legislação Tributária – Prof. Vilson Cortez

www.acasadoconcurseiro.com.br 2001

83. RESOLUÇÃO

Alternativa A – Correta. Corresponde à des-
crição do §1º, do art. 43 do CTN, segundo o 
qual a incidência do imposto independe da 
denominação da receita ou do rendimento, 
da localização, condição jurídica ou nacio-
nalidade da fonte, da origem e da forma de 
percepção. Essa previsão do Código guarda 
estreita relação com o critério constitucio-
nal da universalidade, informador do im-
posto de renda.

Alternativa B – Prevê o § 2º, do art. 43 
do CTN que, na hipótese de receita ou de 
rendimento oriundos do exterior, a lei 
estabelecerá as condições e o momento em 
que se dará sua disponibilidade, para fins 
de incidência do imposto de renda. Assim, 
não pode o Poder Executivo, por meio de 
ato infralegal, estabelecer estas condições. 
Alternativa errada.

Alternativa C – Alternativa correta. Corres-
ponde à literalidade do art. 44 do CTN, se-
gundo o qual a base de cálculo do imposto 
é o montante real, arbitrado ou presumido, 
da renda ou dos proventos tributáveis.

Alternativa D – Segundo art. 45 do CTN, 
contribuinte do imposto é o titular da 
disponibilidade, sem prejuízo de atribuir a 
lei essa condição ao possuidor, a qualquer 
título, dos bens produtores de renda ou dos 
proventos tributáveis. Alternativa correta.

Alternativa E – Item correto. Transcrição 
do parágrafo único do art. 45 do CTN, o 
qual determina que a lei pode atribuir à 
fonte pagadora da renda ou dos proventos 
tributáveis a condição de responsável pelo 
imposto cuja retenção e recolhimento lhe 
caibam.

Gabarito: B

84. RESOLUÇÃO

Ao definir que a tributação do imposto 
de renda independe da denominação 
dos rendimentos, o RIR – 99 está fazendo 
menção à base de cálculo.

Acabamos de estudar que para que ocorra 
o fato gerador do imposto de renda deve 
haver efetivo acréscimo patrimonial. Assim, 
simples ingressos que não representem um 
aumento no patrimônio do contribuinte 
não podem ser tratados como renda ou 
provento. Essa é a posição do STF.

No entanto, a fim de evitar que sejam 
criadas inúmeras rubricas denominadas 
“ajuda de custo”, “indenizações”, etc., no 
intuito de excluí-las da tributação, o RIR 
estabeleceu que a tributação independe da 
denominação.

Com isso, a denominação é irrelevante para 
qualificar um rendimento como tributável. 
Basta que represente efetivo acréscimo 
patrimonial. Esse raciocínio é reforçado 
pelo entendimento do STJ:

“IMPOSTO DE RENDA... 2. Não é o nomen 
juris, mas a natureza jurídica da verba que 
definirá a incidência tributária ou não. O 
fato gerador de incidência tributária sobre 
renda e proventos, conforme dispõe o art. 
43 do CTN, é tudo que tipificar acréscimo ao 
patrimônio material do contribuinte.” (STJ, 
Primeira Seção, EREsp 976.082 – RN, Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
ago – 08).

Nessa linha, o RIR confirma o princípio 
constitucional da universalidade, que 
diz respeito à base de cálculo. Significa 
que o imposto de renda incide sobre 
todas as rendas e proventos auferidos 
pelo contribuinte, independente da 
denominação conferida àquele rendimento.

PROVAS DO AUDITOR FISCAL E DO ANALISTA 
TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

85.  A 

86. C 

87. D 

88. E 

89. C 
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90 .B

91. E 

92. B 

93. C 

94. RESOLUÇÃO

a) Conforme compreensão do STF, não 
há violação a igualdade tributária, uma 
vez que a “exclusão do arrendamento 
mercantil do campo de aplicação do 
regime de admissão temporária atende 
aos valores e objetivos já antevistos 
no projeto de lei do arrendamento 
mercantil, para evitar que o leasing se 
torne opção por excelência devido às 
virtudes tributárias e não em razão da 
função social e do escopo empresarial 
que a avença tem” (RE 429.306, DJE de 
16-3-2011). Logo, correto.

b) O STF declarou a constitucionalidade da 
COSIP e compreendeu que este tributo 
não fere a isonomia, a razoabilidade e 
a proporcionalidade. Assim, decidiu 
que a Lei que restringe os contribuintes 
da COSIP aos consumidores de 
energia elétrica do município “não 
ofende o princípio da isonomia, ante 
a impossibilidade de se identificar e 
tributar todos os beneficiários do serviço 
de iluminação pública”. Da mesma 
forma, afirmou que a “progressividade 
da alíquota, que resulta do rateio do 
custo da iluminação pública entre os 
consumidores de energia elétrica, 
não afronta o princípio da capacidade 
contributiva”. Ainda há que se destacar 
que na mesma decisão o STF pontuou 
que a COSIP é um tributo de “caráter sui 
generis, que não se confunde com um 
imposto, porque sua receita se destina 
a finalidade específica, nem com uma 
taxa, por não exigir a contraprestação 
individualizada de um serviço ao 
contribuinte. Exação que, ademais, se 
amolda aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade” (RE 573.675, 
DJE de 22-5-2009, com repercussão 
geral; RE 642.938-AgR, DJE de 21-6-
2012; AC 3.087-MC-QO, DJE de 21-6-
2012). Logo, correto.

c) Segundo o STF, a sobrecarga imposta 
aos bancos comerciais e às entidades 
financeiras pelo adicional de alíquota 
previsto no §1º do art. 22 da Lei 8.212 
– 1991, no tocante à contribuição 
previdenciária sobre a folha de salários, 
não fere, à primeira vista, o princípio 
da isonomia tributária, ante a expressa 
previsão constitucional do § 9º, do art. 
195 da CF – 88 (AC 1.109-MC, DJ de 19-
10-2007). Logo, incorreto.

d) A lei complementar estadual do Estado 
do Rio Grande do Norte (art. 271 da LC 
141 – 1996) que isenta os membros do 
Ministério Público do pagamento de 
custas judiciais, notariais, cartorárias e 
quaisquer taxas ou emolumentos fere 
isonomia tributária disposta no art. 
150, II, da CF, pois o texto constitucional 
consagra o princípio da igualdade de 
tratamento aos contribuintes, conforme 
precedentes do STF (ADI 3.260, DJ de 
29-6-2007; ADI 3.334, DJE de 5-4-2011). 
Logo, correto.

e) De acordo com o STF, “não há ofensa 
ao princípio da isonomia tributária se 
a lei, por motivos extrafiscais, imprime 
tratamento desigual a microempresas 
e empresas de pequeno porte de 
capacidade contributiva distinta, 
afastando do regime do simples aquelas 
cujos sócios têm condição de disputar o 
mercado de trabalho sem assistência do 
Estado” (ADI 1.643, DJ de 14-3-2003; RE 
559.222-AgR, DJE de 3-9-2010). Logo, 
correto.

95. D 

96. D 

97. A 
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98. E

99. B 

100. Nula 

101. A 

102. C

103. C 

104. Nula 

105. B 

106. A 

107. D 

108. E

109. C 

110. E 

111. C 

112. D 

113. D 

114. B 

115. B 

116. B

 117. A

 118. E 

119. D 

120. RESOLUÇÃO

O IPI: I – será seletivo, em função da 
essencialidade do produto; II – será não-
cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores;  III – não incidirá 
sobre produtos industrializados destinados 
ao exterior. IV – terá reduzido seu impacto 
sobre a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto, na forma da lei. 
(CF\88, art. 153, §3º).

121) Segundo o art. 4° do RIPI (aprovado 
pelo Decreto 7212\2010):

Art. 4º Caracteriza industrialização qualquer 
operação que modifique a natureza, 
o funcionamento, o acabamento, a 

apresentação ou a finalidade do produto, 
ou o aperfeiçoe para consumo, tal como:

I – a que, exercida sobre matérias-primas 
ou produtos intermediários, importe na 
obtenção de espécie nova (transformação);

II – a que importe em modificar, aperfeiçoar 
ou, de qualquer forma, alterar o funciona-
mento, a utilização, o acabamento ou a apa-
rência do produto (beneficiamento);

III – a que consista na reunião de produtos, 
peças ou partes e de que resulte um novo 
produto ou unidade autônoma, ainda 
que sob a mesma classificação fiscal 
(montagem);

IV – a que importe em alterar a 
apresentação do produto, pela colocação 
da embalagem, ainda que em substituição 
da original, salvo quando a embalagem 
colocada se destine apenas ao transporte 
da mercadoria (acondicionamento ou 
reacondicionamento); ou

V – a que, exercida sobre produto usado ou 
parte remanescente de produto deteriorado 
ou inutilizado, renove ou restaure o 
produto para utilização (renovação ou 
recondicionamento).

Logo o estabelecimento exerce uma das 5 
operações de industrialização previstas na 
legislação tributária e executar tarefas que 
geram a tributação, ainda que a alíquota 
seja zero.

Alternativa: B

123. RESOLUÇÃO 

a) Correta – Confiscatório quando 
da idéia de excesso de tributação, 
irrazoabilidade e insuportabilidade. 
Perspectiva estática – idéia de 
permanência, repouso da situação 
estática dos bens – ex.: IPVA, IPTU e ITR. 

b) Correta – Ex.: IPI – será seletivo em fun-
ção da essencialidade do produto, o 
que supõe legitimar a aplicação de uma 
alíquota alta. 
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c) Correta – Idem letra A – Perpectiva 
dinâmica – está atrelado à idéia de 
movimento, de transmissão. Ex: II, IE,IR, 
IPI, ITCD, ICMS. 

d) Correta – Tudo em vista a um Direito 
Tributário justo. 

e) Incorreta – Efeito Confiscatório= função 
da totalidade da carga tributária X 
capacidade econômico-financeira do 
contribuinte.

"A perspectiva estática diz respeito a análise 
do princípio do não-confisco em razão do 
valor dos tributos vigentes no ordenamento 
jurídico (“quantum do tributo”) e a 
perspectiva dinâmica avalia o efeito do 
princípio do não-confisco na alteração ou 
mutação ocorrida na legislação tributária 
(“quantum do aumento dos tributos”)."

Desta forma, pelo que se depreende, 
qualquer tributo pode ter ambos os efeitos 
– o IR, por ex., pode ser confiscatório numa 
perspectiva estática (alíquotas abusivas, de 
forma irrazoável, num tal momento) e numa 
perspectiva dinâmica (aumento desmedido 
no valor das alíquotas em razão de lei 
posterior, gerando efeito confiscatório).

Quanto à letra e), ERRADA, o entendimento 
está relatado no Informativo 164 do STF.

124. RESOLUÇÃO

Segundo a doutrina e o STF (na visão 
restrita) o imposto é a espécie tributária 
que dimensiona a capacidade tributária 
do contribuinte. As taxas e contribuições 
de melhoria são contraprestações de 
serviços prestados pelo estado (um custo 
que corresponde a benefícios), por isso a 
capacidade econômica estaria restrita aos 
impostos.

Segundo a visão do STF (visão ampla) existe 
um outro prisma para ver este artigo, 
que é o da JUSTIÇA SOCIAL, que traduz a 
capacidade contributiva e é estendida a 
todos os tipos de tributos. É a capacidade 
de cada contribuinte suportar o ônus. 
Personificação dos impostos. 

Alguém que recebe R$ 2.000,00 sem filhos 
tem capacidade contributiva diferente de 
quem recebe R$ 2.000,00 com 9 filhos. É o 
que justifica a progressividade de alíquotas 
para impostos de caráter pessoal, benefícios 
fiscais, incentivos e isenções (de IR por 
ex) para quem está em situação menos 
favorecida.

Por isso o princípio do "Não Confisco – art. 150 IV" deve ser observado pelos tributos em geral, 
e, em conjunto tributos + impostos incidentes sobre a mesma pessoa. ex. IR + INSS abusivos 
podem ser considerados confisco.

Tipo de Imposto Característica Exemplos

Sobre o Patrimônio Incide sobre a riqueza acumulada pelo 
indivíduo.

ITR, IPTU, IPVA, ITCD e 
ITBI.

Sobre a Renda Incide sobre os fluxos de rendimentos do 
contribuinte.

IR e IOF

Sobre Mercadorias e 
Serviços

Incide sobre a produção e circulação de 
mercadorias e sobre a prestação de serviços.

ICMS, IPI e ISS

Direto Ônus tributário incide sobre o próprio 
contribuinte.

IR, ITR, IPVA e IPTU

Indireto Contribuintes transferem, total ou 
parcialmente, o ônus tributário para terceiros 
(responsáveis).

IPI, ICMS, ISS e II
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Progressivo ou 
Anticíclico

Incidência é maior nos indivíduos de alta 
renda.

IR

Regressivo ou Pró-cíclico Incidência é maior nos indivíduos de baixa 
renda.

ICMS

Neutro ou Proporcional Ônus tributário é igual de todas as camadas da 
população.

Específico Valor do imposto é fixo em termos monetários. IPI (em alguns casos)

Ad-Valorem Há uma alíquota de imposto e o valor 
arrecadado depende da base de cálculo sobre 
a qual incide.

IR

Real Não leva em consideração as características 
do contribuinte.

IPTU e IPVA

Pessoal Estabelece diferenças tributárias em função 
de características próprias do contribuinte.

IR

Geral Incide sobre a totalidade da renda ou das 
transações de compra, venda e prestação de 
serviços.

IR

Especial Incide apenas sobre determinado tipo de 
renda ou sobre determinadas mercadorias ou 
serviços.

ICMS, ISS e IPI

Uniforme Alíquota fixa para todos os tipos de transações 
de compra, venda de mercadorias, prestação 
de serviços ou renda e riqueza.

IPTU

Seletivo ou Cedular Alíquotas diferenciadas para determinados 
tipos de produtos ou prestação de serviços ou 
alíquotas progressivas sobre a renda.

IPI, IR, ICMS e ISS

Seletivo ou Cedular – alíquotas diferencia-
das para determinados tipos de produtos 
ou prestação de serviços ou alíquotas pro-
gressivas sobre a renda IPI, IR, ICMS e ISS.

Imagine fulano ganhando R$ 1000,00 
por mês e beltrano R$ 200,00. Se ambos 
pagam um imposto específico de R$ 2,00 – 
unidade, fulano está pagando 0,2% da sua 
renda e beltrano 10%.

Nesse caso, o imposto é regressivo, 
pois fulano que ganha mais paga 
proporcionalmente menos que beltrano, 
que ganha menos.

Esse imposto está aumentando a 
concentração de renda, em vez de colaborar 
para distribuição desta, indo de encontro 
com o princípio da capacidade contributiva.

Os impostos regressivos são chamados 
também de pró-cíclicos, por manterem o 
ciclo de concentração de renda.

126. RESOLUÇÃO

O tributo extrafiscal tem como função 
principal a interferência no domínio 
econômico, buscando um efeito diverso 
da exclusiva arrecadação de recursos 
financeiros, podendo ter como função 
o desenvolvimento de determinadas 
atividades ou setores específicos da 
economia. São exemplos: o IPI (Letra A), o II 
(Letra B), o CIDE-Combustíveis (Letra C) e o 
IPI (Letra D). Além destes, podemos incluir o 
IE e o IOF.
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Não tem função extrafiscal a taxa de 
iluminação pública, que aliás NÃO EXISTE, 
pois a iluminação pública não se trata de 
um serviço específico e divisível. Esta taxa 
foi substituida pela CONTRIBUIÇÃO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O gabarito, portanto, é a letra E, que se 
trata de um tributo inexistente e quando 
este existia não tinha caráter extrafiscal.

127. QUESTÃO ANULADA

A primeira assertiva está errada. As 
limitações materiais ao uso de medidas 
provisórias estão no art. 62, § 1º da 
Constituição. No que respeita ao Direito 
Tributário, podemos afirmar, sem medo, 
que tudo aquilo que possa ser feito por lei 
ordinária pode ser também por medida 
provisória. Portanto, não há nenhum 
empecilho a que o IR seja majorado, de 
qualquer forma (mediante aumento de 
alíquota ou alteração de base de cálculo), 
por medida provisória. Aliás, como exemplo, 
podemos citar a Medida Provisória nº 232 – 
2004.

A segunda asserção está errada exatamente 
pelo mesmo motivo. Como a lei ordinária 
pode conceder isenção de IPI, bastando 
que seja lei específica (CF, art. 150, § 6º), 
uma medida provisória pode, sem nenhum 
problema, fazer o mesmo. Nada há no 
art. 62 da Constituição, nem em qualquer 
outro lugar, que impeça o uso de medida 
provisória para isenções que possam ser 
concedidas por lei ordinária.

Só resta a terceira afirmativa. Ela está 
baseada no § 2º do art. 62 da Constituição, 
que diz: “Medida provisória que implique 
instituição ou majoração de impostos, 
exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, 
V, e 154, II, [II, IE, IPI, IOF, IEG] só produzirá 
efeitos no exercício financeiro seguinte se 
houver sido convertida em lei até o último 
dia daquele em que foi editada.”

Como a afirmativa refere-se ao ITR, ela 
pretendeu enquadrar-se literalmente na 
regra, pois o ITR não faz parte das exceções.

É provável que alguém tenha feito um 
recurso alegando que mesmo que a MP que 
aumente o ITR seja convertida em lei até 31 
de dezembro do ano de sua publicação, ela 
só poderá produzir efeitos no ano seguinte 
se a sua publicação tiver ocorrido com 
antecedência mínima de 90 dias do início 
do exercício.

Isso porque o ITR está sujeito à noventena 
(art. 150, III, “c”). E o fato gerador do ITR 
considera-se ocorrido em 1º de janeiro de 
cada ano (Lei nº 9.393 – 1996). Portanto, 
se a MP fosse publicada, digamos, em 
novembro de 2004, mesmo que fosse 
convertida em lei até 31 de dezembro de 
2004, não alcançaria o fato gerador ocorrido 
em 1º de janeiro de 2005, porque teria que 
aguardar 90 dias, contados de novembro, 
para estar apta a produzir efeitos. Assim, a 
majoração só poderia produzir efeitos em 
2006, porque o fato gerador ocorrido em 1º 
de janeiro de 2005 não seria alcançado pela 
norma majorante.

128. RESOLUÇÃO

I) A não cumulatividade dos ICMS é 
regra e se mantém mesmo nos casos de 
isenção no meio da cadeia produtiva. A 
sistemática da não-cumulatividade significa 
a compensação do valor do tributo devido 
em cada operação com a quantia incidente 
sobre as operações anteriores. Sendo a não 
cumulatividade sinônimo de compensação 
(ou creditamento), em caso de isenção 
ou não-incidência, em regra, a cadeia é 
quebrada, de forma que o princípio deixa 
de ser aplicado – a compensação perde 
a sua razão de ser. Este é o sentido do art. 
155, § 2º, I e II da CF. ITEM ERRADO.

II) A não incidência do ICMS nunca implicará 
crédito para compensação do montante 
devido nas operações seguintes, já que 
não houve nelas qualquer pagamento. 
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O erro está no vocábulo "nunca", posto 
que, excepcionalmente, poderá haver 
creditamento, por determinação em 
contrário da legislação. Art. 155, § 2º, II, a) 
da CF. ITEM ERRADO.

III) Salvo determinação legal em contrário, 
a isenção do ICMS acarretará a anulação do 
crédito relativo às operações anteriores. 
É exatamente o que afirma o art. 155, § 
2º, II, b) da CF. Chama-se esta anulação de 
estorno do crédito. ITEM CORRETO.

IV) A isenção do IPI não tem disciplina 
expressa e explícita sobre seu crédito 
no texto constitucional. Realmente a CF 
não regula o aspecto do creditamento 
do IPI em caso de isenção, meramente 
prevendo a aplicação do princípio da não 
cumulatividade.Tanto a CF é omissa sobre 
o ponto, que o STF precisou se manifestar 
recentemente sobre a impossibilidade 
de creditamento de IPI em caso de não 
incidência, alíquota zero ou isenção (cf. 
Informativo 602 do STF). ITEM CORRETO.

V) O IPI terá reduzido seu impacto sobre 
a aquisição de bens de capital pelo 
contribuinte do imposto. É a literalidade 
do art. 153, § 3º, IV, lembrando-se que esta 
redução do IPI será regulada na forma da 
lei. ITEM CORRETO.

Alternativa: D

129. RESOLUÇÃO
Alternativa: E

130. RESOLUÇÃO
Alternativa: C

131. RESOLUÇÃO
Alternativa: E

132. RESOLUÇÃO
F, somente alterar as alíquotas

133. RESOLUÇÃO
V, art. 150, VI, d CF

134. RESOLUÇÃO
 V, art. 153, §3º , III CF

135. RESOLUÇÃO
V, art. 153, §5º  CF

136. RESOLUÇÃO
V, art. 153, §3º CF

137. RESOLUÇÃO
V, art. 19 RIPI 

138. RESOLUÇÃO
V, art. 46 CTN, art. 32 RIPI 

139. RESOLUÇÃO
F, art. 153, I CF

140. RESOLUÇÃO
V, art. 153, II CF

141. RESOLUÇÃO
V, art. 153, IV CF EC 42 – 2003

142) 
V, RIPI

143. RESOLUÇÃO

 F, art. 47, I, c CTN; F, art. 47, III CTN; F, art. 
47, I, a CTN

Alternativa: E

144. RESOLUÇÃO

Alternativa: B

Art. 2º, parágrafo único RIPI

O campo de incidência do imposto abrange 
todos os produtos com alíquota, ainda 
que zero, relacionados na TIPI, observadas 
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as disposições contidas nas respectivas 
notas complementares, excluídos aqueles 
a que corresponde a notação "NT" (não-
tributado)

145. RESOLUÇÃO
Falso

146. RESOLUÇÃO
Falso

147. RESOLUÇÃO
Alternativa: B art. 8º RIPI

148. RESOLUÇÃO
Alternativa: A, art. 33, I RIPI

149. RESOLUÇÃO
Alternativa: E

150. RESOLUÇÃO 
Alternativa: C art. 40 RIPI

151. RESOLUÇÃO
V, legislação PIS – COFINS

152. RESOLUÇÃO 
Alternativa: C

153. RESOLUÇÃO
Alternativa: A

154. RESOLUÇÃO
Alternativa: C RIPI

155. RESOLUÇÃO 
Alternativa: D

156. RESOLUÇÃO
Alternativa: D

157. RESOLUÇÃO
Alternativa: D

158. RESOLUÇÃO
IOF

159. RESOLUÇÃO
Alternativa: C

160. RESOLUÇÃO
 Alternativa: A

161. RESOLUÇÃO
 Alternativa: B

162. RESOLUÇÃO
Alternativa: B

163. RESOLUÇÃO 
Alternativa: A
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Questões

97. QUESTÕES DE CERTO E ERRADO

1.  (CESPE UNB – TRF 5 – 2004) Apesar de ser 
de competência federal, mais da metade da 
receita arrecadada com o IPI destina-se aos 
estados e municípios.

(   ) Certo  (   ) Errado

2. (CESPE UNB TRF 5 – 2009) Suponha que, 
em determinado ano, a União tenha 
arrecadado 10 bilhões de reais de uma nova 
contribuição, 70 bilhões de IPI e 30 bilhões 
de imposto de renda, e os estados, naquele 
mesmo ano, tenham arrecadado 40 bilhões 
de ICMS e 20 bilhões de imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores. Em 
face dessa situação hipotética, assinale 
a opção que apresenta o valor que o total 
dos estados brasileiros teria de receita 
líquida, caso se considerem os referidos 
dados correspondentes à totalidade das 
informações acerca das receitas.

A 63,5 bilhões de reais

B 73,5 bilhões de reais

C 83,5 bilhões de reais

D 81,5 bilhões de reais

E 70,5 bilhões de reais 

(   ) Certo  (   ) Errado

3. (CESPE UNB – TRF 5. 2009) Suponha que, 
em 28 – 12 – 2008, tenha sido publicada 
uma lei que, destinada a desestimular o uso 
de amianto, tenha elevado o IPI incidente 
sobre certos produtos industriais originários 
daquela substância e reduzido o IPI sobre 
os mesmos produtos quando fabricados 
com PVC. Suponha, ainda, que, em 25 – 1 

– 2009, tenha sido publicada a aprovação, 
pelo Brasil, de um tratado internacional 
que isente de IPI os produtos que tenham 
como insumo o amianto e que as duas 
normas citadas traziam cláusula de vigência 
a iniciar-se na respectiva publicação. Nessa 
situação,

A as indústrias produtoras de caixas-d’água 
de amianto pagarão IPI elevado após 28 – 3 
– 2009.

B as indústrias produtoras de caixas-d’água 
de PVC somente pagarão IPI reduzido sobre 
as vendas realizadas a partir de 28 – 3 – 
2009.

C as indústrias produtoras de caixas-d’água 
de amianto pagarão IPI elevado entre 28 – 
12 – 2008 e 24 – 1 – 2009.

D as indústrias produtoras de caixas-d’água 
de amianto pagarão IPI elevado entre 1.º – 
1 – 2009 e 24 – 1 – 2009.

E as indústrias produtoras de caixas-d’água 
de PVC pagarão IPI reduzido sobre as vendas 
realizadas em 1.º – 1 – 2009.

(   ) Certo  (   ) Errado

4. (CESPE UNB – TRF 5 – 2004) O IPI é um 
imposto cuja seletividade é de natureza 
obrigatória e deve ser aplicada em razão 
da maior ou menor essencialidade dos 
produtos.

(   ) Certo  (   ) Errado

5. (CESPE UNB – TRF 5 – 2006) Consoante 
o princípio da uniformidade, é vedado 
à União instituir tributo que não seja 
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uniforme em todo o território nacional ou 
que implique distinção ou preferência em 
relação a estado, ao DF ou a município, 
em detrimento de outro. Todavia, entende 
o STF ser admissível a fixação de alíquotas 
do imposto sobre produtos industrializados 
(IPI), de forma diferenciada por regiões, 
uma vez que há previsão constitucional 
para a exceção.

(   ) Certo  (   ) Errado

6. (CESPE UNB – TRF 5 – 2004) As alíquotas 
de IPI sobre determinado produto não são 
obrigatoriamente uniformes em todos 
os estados da Federação, pois o governo 
federal utiliza a diferenciação como medida 
destinada a promover o desenvolvimento 
socioeconômico de regiões menos 
desenvolvidas.

(   ) Certo  (   ) Errado

7. (TRF 2ª Região – 2009) Assinale V ou F:

O ônus tributário dos impostos indiretos 
recai no consumo, em razão do que é direito 
do industrial, quando adquirir insumos com 
alíquota de IPI menor do que a estabelecida 
para o produto final, fazer incidir esta 
última também na aquisição, cumprindo a 
não cumulatividade do imposto.

(   ) Certo  (   ) Errado

8. (TRF 5ª Região – 2009) A respeito do crédito 
e do princípio da não cumulatividade do IPI, 
assinale a opção correta.

a) A indústria não pode creditar-se 
do valor do IPI relativo à energia 
elétrica consumida no processo de 
industrialização, por não se tratar 
de insumo ou matéria-prima que se 
incorpore à transformação do produto.

b) Se uma indústria utilizar, no processo 
de industrialização, diversos bens 
onerados pelo IPI sobre os quais 
incidam diferentes alíquotas, quando 

da saída do produto dessa indústria, 
deverá ser utilizada a alíquota média, 
objetivando cumprir o princípio da não 
cumulatividade.

c) Em razão da seletividade e 
essencialidade do produto é que poderá 
o industrial creditar-se do IPI referente 
aos insumos adquiridos com alíquota 
zero.

d) A indústria pode creditar-se do IPI pago 
na aquisição de materiais destinados 
ao ativo permanente da empresa, para 
fazer face ao princípio constitucional da 
não cumulatividade.

e) Não gera crédito do IPI o valor do 
tributo incidente sobre as embalagens 
recebidas para emprego em 
industrialização e acondicionamento.

(   ) Certo  (   ) Errado

9.  (CESPE UNB – TRF 5 – 2006) Apesar de haver 
jurisprudência vacilante, se um contribuinte 
industrial adquire insumos tributados pela 
legislação do IPI com alíquota zero, ele não 
pode creditar-se do IPI presumido sobre 
tais insumos, pois a Constituição Federal 
exige lei específica para a criação de crédito 
presumido.

(   ) Certo  (   ) Errado

10. (CESPE UNB – AGU 2008) De acordo com 
o STF, reputa-se inconstitucional o ato 
do contribuinte do IPI que se credita do 
valor do tributo incidente sobre insumos 
adquiridos sob o regime de isenção.

(   ) Certo  (   ) Errado

11. (CESPE UNB – TRF 5 – 2009) Determinada 
empresa industrial que produz um único 
tipo de produto tributado com IPI e com 
ICMS adquire, para sua produção, dois tipos 
de insumos industrializados: um deles é 
isento de IPI e o outro, imune à tributação 
do referido imposto. Considerando 
os dispositivos constitucionais e a 
jurisprudência do STF aplicável ao caso 
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e a inexistência de qualquer norma 
infraconstitucional a respeito dessa 
matéria, é correto afirmar que, na aplicação 
do mecanismo de não cumulatividade, a 
referida empresa

A pode deduzir, do IPI a pagar, o crédito 
presumido relativo ao insumo isento, mas 
não em relação ao insumo imune.

B pode deduzir, do IPI a pagar, o crédito 
presumido relativo ao insumo imune, mas 
não o relativo ao insumo isento.

C não pode deduzir qualquer crédito 
presumido, seja relativo ao insumo isento 
ou ao imune.

D pode deduzir, do IPI a pagar, apenas o 
valor do crédito real do ICMS pago nas 
operações de compra.

E pode deduzir, do ICMS a pagar, o crédito 
presumido relativo ao insumo imune, mas 
não o relativo ao insumo isento.

(   ) Certo  (   ) Errado

12. CESPE UNB – TRF 5 – 2006 (ICMS) Se um 
contribuinte industrial adquire insumos 
isentos de ICMS, ele pode creditar-se do 
ICMS presumido sobre tais insumos, por 
expressa determinação constitucional.

(   ) Certo  (   ) Errado

13. (CESPE UNB – TRF 5 – 2004) Quando um 
contribuinte promove o desembaraço 
aduaneiro de produtos provenientes do 
exterior, incide, em regra, o IPI. Esse imposto 
terá como base de cálculo o preço normal 
que o produto, ou seu similar, alcançaria, 
ao tempo da importação, em uma venda 
em condições de livre concorrência, para 
entrega no porto ou lugar de entrada do 
produto no país, acrescido do montante 
do imposto sobre a importação, das taxas 
exigidas para entrada do produto no país e 
dos encargos cambiais efetivamente pagos 
pelo importador ou dele exigíveis.

(   ) Certo  (   ) Errado

14. (CESPE UNB – TRF 5 – 2005) Tratando-se de 
imposto sobre produtos industrializados 
(IPI), o comerciante terá direito à 
restituição do indébito, caso comprove 
não ter repassado o ônus tributário ou 
esteja devidamente autorizado pelo 
contribuinte de fato, pois, do contrário, 
haveria enriquecimento sem causa e, entre 
enriquecer a particular ou o Estado, tem 
esse último a prevalência, presumindo-
se ter o Estado aplicado os recursos 
arrecadados em serviços públicos.

(   ) Certo  (   ) Errado

15. (CESPE UNB – TRF 5 – 2005) Considere 
a seguinte situação hipotética. A União 
Federal concedeu isenção de IPI à 
industrialização e transformação de 
fertilizantes destinados à utilização na 
lavoura de produtos transgênicos. Uma 
manipuladora de remédios descobriu a 
possibilidade de utilização de fertilizante 
para uso terapêutico. Essa manipuladora 
passou a adquirir fertilizante de uma 
indústria, e, após transformá-lo, vendia o 
produto resultante isento, mas, em face de 
atuação fiscal cobrando o IPI devido, veio a 
encerrar as suas atividades. Nessa situação, 
o fisco poderá cobrar o IPI da indústria que 
fabricava o fertilizante, por ter vendido o 
produto que foi utilizado para fins não-
incentivados.

(   ) Certo  (   ) Errado

16. (CESPE UNB – TRF 5 – 2007) Determinada 
pessoa jurídica de direito privado 
procedeu ao recolhimento do IPI com 
base em uma instrução normativa 
expedida pelo secretário da Receita 
Federal. Posteriormente à edição desse 
ato normativo, foi editada nova instrução 
normativa que anulou a anterior. Ao 
adequar-se à nova norma, a referida pessoa 
jurídica constatou uma majoração do 
valor do tributo devido. Nessa situação, a 
aludida pessoa jurídica deve proceder ao 
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recolhimento da diferença apurada, com a 
incidência de juros e atualização monetária 
do valor devido, sendo excluída a imposição 
de penalidade.

(   ) Certo  (   ) Errado

17. (TRF 5ª Região – 2009) No que se 
refere aos princípios gerais do Sistema 
Tributário Nacional (STN) e à elaboração 
legislativa, assinale a opção correta. A 
Antes da vigência da CF, a União concedia 
isenção de IPI por meio de decreto-lei, 
consoante admitido pela carta revogada. 
Tal benefício, pelo novo STN, só é passível 
de concessão por meio de lei, em razão de 
que sobreveio inconstitucionalidade formal 
superveniente.

(   ) Certo  (   ) Errado

18. (TRF 5ª Região – 2009) Considerando que, 
para estimular o desenvolvimento da região 
Norte, a União lance programa concedendo 
isenção do IPI por dez anos às indústrias que 
ali se instalarem, podendo tal benefício ser 
prorrogado por mais cinco anos, assinale a 
opção correta.

a) O benefício fiscal concedido poderá ser 
revogado antes de decorridos dez anos, 
por não estar sujeito ao princípio da 
anterioridade.

b) Decorrido o prazo da concessão do 
benefício, as empresas terão direito 
à sua prorrogação, máxime para 
fazer frente aos custos advindos da 
instalação.

c) A isenção não pode ser concedida 
apenas para uma região em detrimento 
das demais, pois fere a uniformidade 
geográfica dos tributos federais.

d) Tratando-se de isenção concedida por 
prazo certo e sob condição onerosa, o 
contribuinte tem direito adquirido à sua 
fruição.

e) Tratando-se de benefício concedido 
por prazo determinado, o contribuinte 
deverá fazer prova de que cumpre 

os requisitos exigidos, renovando-a 
anualmente perante a repartição fiscal, 
que deferirá ou não a continuidade da 
fruição.

(   ) Certo  (   ) Errado

19. Qual alternativa abaixo está amparada pelo 
benefício da imunidade do IPI:

a) O cordão de ouro de 18k que você 
ganhará de presente.

b) O automóvel BMW importado pela 
Concessionária Ltda.

c) A gasolina que você colocou no tanque 
do seu carro no último final de semana.

d) O papel jornal reciclado utilizado na 
fabricação de cadernos.

(   ) Certo  (   ) Errado

20. Justifique a seletividade em função da 
essencialidade do IPI, exemplo: cigarros 
contendo fumo (tabaco) da posição 
2402.20.00 (NCM), cuja alíquota do IPI 
é de 330%, e o pão de forma da posição 
1905.90.10 (NCM), cuja alíquota do IPI é de 
0%.

(   ) Certo  (   ) Errado

21. É tributado normalmente pelo IPI:

a) Os automóveis de passageiros 
adquíridos da BMW pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais.

b) O livro de culinária da "Dona Benta".
c) O ouro definido como instrumento 

financeiro.
d) A energia elétrica utilizada pelos 

estabelecimentos industriais.

22. O princípio da não-cumulatividade do IPI é 
exercido nos termos da legislação do IPI:

a) Pelo sistema de créditos e débitos.
b) Pela diferença entre preço de aquisição 

e o de revenda.
c) Mediante indexação da base de cálculo.
d) Pela diferenciação das alíquotas.
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23. (ESAF – AFRE-MG – 2005) O imposto sobre 
produtos industrializados – IPI está sujeito 
ao princípio da não-cumulatividade, em 
função da essencialidade do produto

24. (ESAF – PGFN – 2007) A legislação do 
IPI esclarece que o fato gerador desse 
imposto (sobre produtos industrializados) 
é o desembaraço aduaneiro, quando de 
procedência estrangeira, considerando-se 
ocorrido esse desembaraço relativamente 
à mercadoria que constar como tendo sido 
importada e cujo extravio seja verificado 
pela autoridade fiscal

25. (ESAF – SEFAZ-CE – 2007) O princípio 
constitucional da seletividade é aplicado 
obrigatoriamente ao Imposto Sobre 
Produtos industrializados.

(   ) Certo  (   ) Errado

26. (ESAF – AFRF – 2005) O campo de incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
abrange todos os produtos relacionados na 
TIPI, com alíquota, mesmo os com alíquota 
zero.

(   ) Certo  (   ) Errado

27. (ESAF – AFRF – 2005) O campo de incidência 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
abrange todos os produtos relacionados na 
TIPI.

(   ) Certo  (   ) Errado

28. (ESAF – AFRF-TI – 2005) O Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), de 
competência da União, constitui exceção ao 
princípio da legalidade, eis que é facultado 
ao Poder Executivo, atendidas as condições 
e os limites da lei, alterar suas alíquotas

(   ) Certo  (   ) Errado

29. (ESAF – AFRF-TI – 2005) O Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), de 
competência da União, poderá incidir sobre 
produtos industrializados destinados ao 
exterior

(   ) Certo  (   ) Errado

30. (ESAF – AFRF-TI – 2005) O Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), de 
competência da União, terá reduzido seu 
impacto sobre a aquisição de bens de capital 
pelo contribuinte do imposto, mediante ato 
do Poder Executivo

(   ) Certo  (   ) Errado

31. (ESAF – AFRF-TI – 2005) O Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), de 
competência da União, poderá ser seletivo, 
em função da essencialidade do produto

(   ) Certo  (   ) Errado

32. (ESAF – AFRF-TI – 2005) O Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), de 
competência da União, poderá ser não-
cumulativo, compensando-se o que for 
devido em cada operação com o montante 
cobrado nas anteriores

(   ) Certo  (   ) Errado

33. (ESAF – AFTE-RN – 2005) A União pode exigir 
o imposto sobre produtos industrializados 
antes de decorridos noventa dias da data de 
publicação da lei que o majorar

(   ) Certo  (   ) Errado

34. (ESAF – TRF – 2003) O Imposto sobre 
Produtos Industrializados não incide sobre 
produtos industrializados destinados ao 
exterior, excluídos os semi-industrializados 
definidos em lei complementar

(   ) Certo  (   ) Errado
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35. (ESAF – TRF – 2003) Para ser caracterizado 
como tal, o estabelecimento industrial 
deve exercer uma, ou mais, das operações 
a seguir: transformação, beneficiamento, 
montagem, acondicionamento ou 
recondicionamento e renovação ou 
restauração, e que destas operações resulte 
produto tributado, ainda que de alíquota 
zero

(   ) Certo  (   ) Errado

36. (ESAF – AFRF – 2003) Os encargos cambiais 
pagos pelo importador ou dele exigíveis não 
se incluem na base de cálculo do imposto 
sobre produtos industrializados, no caso 
de importação de produto de procedência 
estrangeira

(   ) Certo  (   ) Errado

37. (ESAF – AFRF – 2003) A base de cálculo do 
imposto sobre produtos industrializados, 
em se tratando de produto de procedência 
estrangeira apreendido ou abandonado e 
levado a leilão, é o preço da arrematação, 
acrescido do valor dos de mais tributos 
exigíveis na importação regular do produto

(   ) Certo  (   ) Errado

38. (ESAF – AFRF – 2003) O imposto de 
importação não integra a base de cálculo 
do imposto sobre produtos industrializados, 
no caso de importação de produto de 
procedência estrangeira

(   ) Certo  (   ) Errado

39. (ESAF – AFRF – 2002) A Lei diz que o 
imposto sobre produtos industrializados 
(IPI) incide sobre produtos industrializados 
estrangeiros.

(   ) Certo  (   ) Errado

40. (ESAF – AFRF – 2002) Uma das alternativas 
da pessoa jurídica produtora e exportadora 

de mercadorias nacionais para o exterior é 
determinar o valor do crédito presumido 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), como ressarcimento relativo às 
contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público(PIS – PASEP) 
e para a Seguridade Social (COFINS)

(   ) Certo  (   ) Errado

41. (ESAF – AFRFB – 2009) Considerando a 
publicação de norma, em15 de dezembro 
de 2009, visando à majoração de tributo, 
sem disposição expressa sobre a data de 
vigência, tratando-se de imposto sobre 
produtos industrializados, poderá ser 
expedido decreto presidencial, produzindo 
efeitos financeiros a partir de sua 
publicação.

(   ) Certo  (   ) Errado

42. (ESAF – AFRF – 2003) O campo de incidência 
do IPI abrange os produtos com alíquota 
zero.

(   ) Certo  (   ) Errado

43. (ESAF – AFRF – 2001) O IPI deverá, 
obrigatoriamente, ter as características de 
seletividade, em função da essencialidade e 
de não-cumulatividade

(   ) Certo  (   ) Errado
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RESPOSTAS

1.  Resposta: CORRETO, de acordo com o art. 
159 da Constituição Federal.

2. Questão ANULADA Justificativa: o cálculo 
efetuado para a confecção do gabarito 
oficial preliminar não levou em conta a 
obrigatoriedade de se deduzir da receita 
estadual o montante de 25% sobre a 
parcela do IPI referente às exportações. 
Dessa forma, a questão ficou sem gabarito, 
motivo suficiente para a sua anulação.

3. RESOLUÇÃO

a) Errado, porque nesse meio tempo teve 
a aprovação do Tratado Internacional 
que isenta de IPI os produtos fabricados 
com amianto.

b) Errado, para fins de redução não tem 
aplicação da anterioridade. O Princípio 
da Anterioridade é uma proteção para o 
contribuinte em face do Estado, e não o 
inverso.

c) Estaria correto se o IPI não precisasse 
observar o art. 150, III, c.

d) Errado, o IPI não observa a anterioridade 
do art. 150, III, b.

e) Certo, atenção, não é a partir de, nem 
somente em 01 – 01 – 2009, mas sim 
em 01 – 01 – 2009.

Alternativa: E

4. Resposta: CORRETO, a seletividade do IPI é 
obrigatória.

5. Resposta: CORRETO

6. Resposta: CORRETO

7. Resposta: ERRADO, em razão do que dispõe 
o artigo 153 da Constituição.

8. Resposta: LETRA A

9. Resposta: CORRETO, em 2006 essa questão 
ainda era divergente.

10. ERRADO (a questão causou polêmica, pois 
foi elaborada antes da consolidação do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal 
acerca da isenção);

11. Resposta: LETRA C (A questão é anterior à 
consolidação do entendimento do STF)

12. Resposta: ERRADO, no caso de IPI não há 
disposição constitucional expressa, mas 
o STF entende que também não pode 
creditar-se.

13. Resposta: CORRETO

14. CORRETO, art. 166 do CTNº

15. Resposta: ERRADO

16. ERRADO

17. ERRADO

18. LETRA D

19. LETRA C

20. Sua alíquota varia conforme a 
essencialidade do produto, isto é, quanto 
maior a essencialidade menor a alíquota e 
quanto mais supérfluo maior sua alíquota.

21. LETRA A

22. LETRA A

23. FALSO

24. VERDADEIRO

25. VERDADEIRO

26. VERDADEIRO

27. FALSO
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28. FALSO

29. FALSO

30. FALSO

31. FALSO

32. FALSO (deverá)

33. FALSO

34. FALSO

35. VERDADEIRO

36. FALSO

37. FALSO

38. FALSO

39. VERDADEIRO

40. VERDADEIRO

41. RESOLUÇÃO

Errado. A majoração do IPI (dentro dos 
limites legais) admite o uso de ato do 
Poder Executivo (v.g. decreto presidencial) 
(CF – 1988, art. 153, § 1º) e não observa a 
anterioridade de exercício (CF – 1988, art. 
150, III “b” c – c § 1º). Todavia, é obrigatória 
a observância da anterioridade mínima (ou 
nonagesimal), sendo que decorrem, no 
exemplo posto, menos de 90 dias entre a 
publicação e início da eficácia (CF – 1988, 
art. 150, III, “c” c – c § 1º).

42. VERDADEIRO

43. VERDADEIRO
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98. PROVAS DO AUDITOR FISCAL E DO ANALISTA TÉCNICO DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL (2012 e 2014)

31. (AFRF – 2012 – ESAF) – De acordo com 
a legislação tributária, assinale a opção 
correta.

a) Na determinação da base de cálculo 
do imposto de renda incidente sobre 
valores recebidos em decorrência 
de cobertura por sobrevivência em 
apólices de seguros de vida, poderão 
ser deduzidos os valores dos respectivos 
prêmios pagos, observada a legislação 
aplicável à matéria.

b) Os rendimentos recebidos 
acumuladamente, a partir de 28 de julho 
de 2010, relativos a anos-calendário 
anteriores ao do recebimento, salvo 
quando pagos por pessoa física, serão 
tributados exclusivamente na fonte, 
no mês do recebimento ou crédito, 
em separado dos demais rendimentos 
recebidos no mês, quando relativos 
a rendimentos do trabalho ou a 
aposentadoria, pensão, transferência 
para a reserva remunerada ou reforma, 
pagos pela Previdência Social da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

c) A base de cálculo do imposto 
de renda na fonte devido pelos 
trabalhadores portuários avulsos, 
inclusive os pertencentes à categoria 
de "arrumadores", será o total do valor 
pago ao trabalhador pelo órgão gestor 
de mão de obra do trabalho portuário, 
desde que esse valor corresponda à 
quantia paga por, no máximo, três 
empresas para as quais o beneficiário 
tenha prestado serviço.

d) Estão sujeitos ao imposto de renda na 
fonte os rendimentos distribuídos pelos 
Fundos de Investimento Imobiliários 
cujas quotas sejam admitidas à 

negociação exclusivamente em bolsas 
de valores ou no mercado de balcão 
organizado.

e) Está sujeita ao imposto de renda na 
fonte a remuneração produzida por 
letras hipotecárias, certificados de 
recebíveis imobiliários e letras de 
crédito imobiliário.

32. (AFRF – 2012 – ESAF) – Os seguintes valores 
são onerados pelo Imposto sobre a Renda 
devido pelas pessoas físicas, exceto: 

a) os lucros do comércio e da indústria, 
auferidos por todo aquele que não 
exercer, habitualmente, a profissão de 
comerciante ou industrial. 

b) as importâncias recebidas a título 
de juros e indenizações por lucros 
cessantes.

c) os valores correspondentes a bolsas 
de estudo e de pesquisa caracterizadas 
como doação, quando recebidas 
exclusivamente para proceder a 
estudos ou pesquisas e desde que 
os resultados dessas atividades não 
representem vantagem para o doador, 
nem importem contraprestação de 
serviços.

d) o valor do laudêmio recebido. 

e) os rendimentos derivados de atividades 
ou transações ilícitas ou percebidos 
com infração à lei.

33. (AFRF – 2012 – ESAF) – As seguintes 
hipóteses de rendimentos estão sujeitas ao 
recolhimento mensal do Imposto sobre a 
Renda devido pelas pessoas físicas, exceto:
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a) os emolumentos e custas dos 
serventuários da Justiça, como 
tabeliães, notários, oficiais públicos e 
outros, quando não forem remunerados 
exclusivamente pelos cofres públicos.

b) os rendimentos recebidos em dinheiro, 
a título de alimentos ou pensões, em 
cumprimento de decisão judicial, ou 
acordo homologado judicialmente, 
inclusive alimentos provisionais. 

c) os rendimentos recebidos por 
residentes ou domiciliados no Brasil 
que prestem serviços a embaixadas, 
repartições consulares, missões 
diplomáticas ou técnicas ou a 
organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.

d) os ganhos de capital auferidos pela 
pessoa física na alienação de bens ou 
direitos de qualquer natureza.

e) os rendimentos de aluguéis recebidos 
de pessoas físicas.

34. (AFRF – 2012 – ESAF) – De acordo com a 
legislação tributária em vigor, assinale a 
opção incorreta.

a) As contraprestações de arrendamento 
mercantil somente serão dedutíveis 
pela pessoa jurídica arrendatária 
quando o bem arrendado estiver 
relacionado intrinsecamente com a 
produção e comercialização dos bens e 
serviços.

b) Não são dedutíveis, como custos 
ou despesas operacionais, as 
gratificações ou participações no 
resultado, atribuídas aos dirigentes ou 
administradores da pessoa jurídica.

c) Regra geral, são dedutíveis, na 
determinação do lucro real da pessoa 
jurídica, as remunerações pagas aos 
sócios ou dirigentes.

d) Para efeito de apuração do lucro real, 
a pessoa jurídica poderá deduzir, como 
despesa operacional, as participações 
atribuídas aos empregados nos lucros 

ou resultados, dentro do próprio 
exercício de sua constituição.

e) O valor correspondente a aluguel de 
imóvel cedido pela pessoa jurídica 
para uso de seu administrador, diretor, 
gerente e assessor, assim como outras 
espécies de remuneração indireta, 
é despesa indedutível para efeito de 
apuração do lucro real, ainda que 
sejam individualizados a operação e o 
beneficiário da despesa.

35. (AFRF – 2012 – ESAF) – Tendo por base 
a legislação do Imposto de Renda sobre 
Pessoa Jurídica (IRPJ), assinale a opção 
incorreta.

a) As filiais, sucursais, agências ou 
representações no País das pessoas 
jurídicas com sede no exterior sujeitam-
se à incidência do Imposto de Renda 
sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ).

b) A prestação de serviços intelectuais, 
inclusive os de natureza científica, 
artística ou cultural, em caráter 
personalíssimo ou não, com ou sem 
designação de quaisquer obrigações 
a sócios ou empregados da sociedade 
prestadora de serviços, quando por 
esta realizada, sujeita-se à incidência do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ).

c) As sociedades cooperativas de 
consumo, que tenham por objeto a 
compra e fornecimento de bens aos 
consumidores, não se sujeitam à 
incidência do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ).

d) O espólio não se sujeita à incidência do 
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas 
(IRPJ).

e) As sociedades coligadas e controladas, 
com sede no exterior, que tenham 
as respectivas pessoas jurídicas 
controladoras residentes ou 
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domiciliadas no Brasil, não são sujeitos 
passivos do Imposto de Renda sobre 
Pessoas Jurídicas (IRPJ).

36. (AFRF – 2012 – ESAF) – Julgue os itens 
abaixo, classificando-os como corretos 
(C) ou errados (E), de acordo com a sua 
correspondência com as hipóteses legais 
que determinam a apuração do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
sobre o lucro arbitrado. 

Em seguida, escolha a opção adequada às 
suas respostas.

I. Quando o contribuinte, obrigado à 
tributação com base no lucro real, não 
mantiver escrituração na forma das leis 
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar 
as demonstrações financeiras exigidas pela 
legislação fiscal.

II. Quando a escrituração a que estiver 
obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros 
ou deficiências que a tornem imprestável 
para identificar a efetiva movimentação 
financeira, inclusive bancária.

III. Quando a escrituração a que estiver 
obrigado o contribuinte revelar evidentes 
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros 
ou deficiências que a tornem imprestável 
para determinar a receita bruta.

IV. Quando o contribuinte optar 
indevidamente pela tributação com base no 
lucro presumido.

V. Quando o contribuinte não mantiver, em 
boa ordem e segundo as normas contábeis 
recomendadas, Livro Razão ou fichas 
utilizadas para resumir e totalizar, por conta 
ou subconta, os lançamentos efetuados no 
Diário.

a) Apenas os itens I, II, III e V estão 
corretos.

b) Apenas os itens I, II, IV e V estão 
corretos.

c) Apenas os itens I, IV e V estão errados.
d) Apenas o item II está errado.

e) Todos os itens estão corretos.

37. (AFRF – 2012 – ESAF) – Sobre o Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e 
de acordo com a legislação tributária em 
vigor, julgue os itens a seguir, classificando-
os como corretos (C) ou errados (E). Em 
seguida, escolha a opção adequada às suas 
respostas.

I – Os juros, o desconto, o lucro na 
operação de reporte e os rendimentos 
de aplicações financeiras de renda fixa, 
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos 
no lucro operacional e, quando derivados 
de operações ou títulos com vencimento 
posterior ao encerramento do período 
de apuração, poderão ser rateados pelos 
períodos a que competirem.

II – Na fusão, incorporação ou cisão de 
sociedades com extinção de ações ou 
quotas de capital de uma possuída por 
outra, a diferença entre o valor contábil 
das ações ou quotas extintas e o valor 
de acervo líquido que as substituir será 
computada na determinação do lucro real 
como perda ou ganho de capital, conforme 
o valor do acervo líquido, avaliado segundo 
os parâmetros legalmente previstos, seja 
menor ou maior que o valor contábil das 
ações ou quotas liquidadas, permitido 
ao contribuinte o diferimento dos efeitos 
tributários resultantes dessa diferença, 
desde que atendidos os requisitos legais. 

III – A pessoa jurídica que tiver parte ou 
todo o seu patrimônio absorvido em virtude 
de incorporação, fusão ou cisão deverá 
levantar balanço específico para esse fim, 
no qual os bens e direitos serão avaliados 
pelo valor contábil ou de mercado. No 
caso de pessoa jurídica tributada com 
base no lucro presumido ou arbitrado, que 
optar pela avaliação a valor de mercado, a 
diferença entre este e o custo de aquisição, 
diminuído dos encargos de depreciação, 
amortização ou exaustão, será considerada 
ganho de capital, que deverá ser adicionado 
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à base de cálculo do imposto de renda 
devido. 

IV – Os incentivos e benefícios fiscais 
concedidos por prazo certo e em função de 
determinadas condições a pessoa jurídica 
que vier a ser incorporada poderão ser 
transferidos, por sucessão, à pessoa jurídica 
incorporadora, mediante requerimento 
desta, desde que observados os limites e as 
condições fixados na legislação que institui 
o incentivo ou o benefício. 

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens II e III estão corretos.
c) Os itens III e IV estão corretos.
d) Os itens II, III e IV estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.

38. (AFRF – 2012 – ESAF) – De acordo com a 
legislação tributária em vigor, assinale a 
opção incorreta.

a) Os lucros auferidos no exterior, 
por intermédio de filiais, sucursais, 
controladas ou coligadas, serão 
computados para fins de determinação 
do lucro real no balanço levantado em 
31 de dezembro do ano-calendário em 
que tiverem sido disponibilizados para 
a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

b) Para fins de determinação da base 
de cálculo do imposto de renda, os 
lucros auferidos por controlada ou 
coligada no exterior serão considerados 
disponibilizados para a controladora ou 
coligada no Brasil na data do balanço do 
qual constar a sua distribuição para a 
pessoa jurídica domiciliada no Brasil, na 
forma do regulamento. 

c) Os prejuízos e perdas apurados por 
filiais, sucursais ou controladas, 
no exterior, de pessoas jurídicas 
domiciliadas no Brasil, não serão 
compensados com lucros auferidos no 
Brasil para fins de apuração do lucro 
real. 

d)  pessoa jurídica poderá compensar o 
imposto de renda incidente, no exterior, 
sobre os lucros, rendimentos e ganhos 
de capital computados no lucro real, até 
o limite do imposto de renda incidente, 
no Brasil, sobre os referidos lucros, 
rendimentos ou ganhos de capital.

e) Serão computados na determinação 
do lucro real os resultados líquidos, 
positivos ou negativos, obtidos em 
operações de cobertura (hedge) 
realizadas em mercados de liquidação 
futura, diretamente pela empresa 
brasileira, em bolsas no exterior.

39. (AFRF – 2012 – ESAF) – Sobre os Preços 
de Transferência, julgue os itens a seguir, 
classificando-os como corretos (C) ou 
errados (E). Em seguida, escolha a opção 
adequada às suas respostas.

I – Os Preços de Transferência, consistentes 
na manipulação de preços de negócios 
havidos entre pessoas vinculadas, 
constituem prática ilícita, passível de ser 
desconsiderada pela autoridade fiscal, 
porque sua utilização tem por único objetivo 
a transferência de lucros para a parte do 
negócio que esteja domiciliada no exterior, 
em país com menor carga tributária. 

II – O Método dos Preços Independentes 
Comparados (PIC) e o Método do Custo de 
Produção mais Lucro (CPL) são parâmetros 
legalmente previstos para o alcance de 
limite mínimo permitido para dedução 
de valores na determinação do lucro real, 
a título de custos, despesas e encargos, 
relativos a bens, serviços e direitos, 
constantes de documento de importação 
ou de aquisição, nas operações realizadas 
entre pessoas vinculadas. 

III – As disposições legais relativas aos 
Preços de Transferência se aplicam, 
também, às operações realizadas entre 
pessoas jurídicas ou físicas domiciliadas 
no Brasil e pessoas jurídicas ou físicas 
residentes ou domiciliadas em país que 
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não tribute a renda ou que a tribute abaixo 
de percentual legalmente previsto pela lei 
brasileira ou cuja lei não permita acesso 
a informações relativas à composição 
societária, titularidade de bens ou direitos 
ou às operações econômicas realizadas, 
casos para os quais a aplicação das regras 
de preços de transferência prescinde 
da existência de vínculo entre as partes 
contratantes. 

IV – Nos termos da legislação tributária, 
as operações de exportação de bens, 
serviços ou direitos produzidos no território 
brasileiro para empresa vinculada, 
sediada em outro país, que venham a ser 
configuradas como exportações destinadas 
à conquista de novos mercados, fazem jus a 
tratamento normativo diferenciado relativo 
a Preços de Transferência em comparação 
ao aplicável a operações de exportação 
comuns entre partes vinculadas.

a) Somente o item I está errado. 
b) Somente o item III está correto.
c) Apenas os itens II e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão errados.
e) Apenas os itens III e IV estão corretos.

22. (AFRF – 2012 – ESAF) – A Constituição 
Federal de 1988 veda aos entes tributantes 
instituir tratamento desigual entre 
contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em 
razão de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos. Considerando decisões 
emanadas do STF sobre o tema, assinale a 
opção incorreta.

a) A exclusão do arrendamento mercantil 
do campo de aplicação do regime de 
admissão temporária não constitui 
violação ao princípio da isonomia 
tributária.

b) A progressividade da alíquota, que 
resulta do rateio do custo da iluminação 
pública entre os consumidores de 
energia elétrica, não afronta o princípio 
da isonomia. 

c) A sobrecarga imposta aos bancos 
comerciais e às entidades financeiras, 
no tocante à contribuição previdenciária 
sobre a folha de salários, fere o princípio 
da isonomia tributária.

d) Lei complementar estadual que isenta 
os membros do Ministério Público 
do pagamento de custas judiciais, 
notariais, cartorárias e quaisquer taxas 
ou emolumentos fere o princípio da 
isonomia.

e) Não há ofensa ao princípio da isonomia 
tributária se a lei, por motivos 
extrafiscais, imprime tratamento 
desigual a microempresas e empresas 
de pequeno porte de capacidade 
contributiva distinta, afastando do 
regime do simples aquelas cujos sócios 
têm condição de disputar o mercado de 
trabalho sem assistência do Estado.

Gabarito: 31. A 32. C 33. D 34. E 35. C 36. B 37. E 38. B 22. C
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31. (ATRF – 2012 – ESAF) – Constitui rendimento 
para fins do Imposto sobre a Renda, exceto,

a) todo o produto do capital.
b) o provento de qualquer natureza.
c) o acréscimo patrimonial não 

correspondente aos rendimentos 
declarados.

d) a pensão e os alimentos percebidos em 
mercadoria.

e) todo produto do trabalho.

32. (ATRF – 2012 – ESAF) – É pessoalmente 
responsável pelo pagamento do Imposto de 
Renda da Pessoa Física

a) o sucessor a qualquer título quando se 
apurar, na abertura da sucessão, que o 
de cujos não apresentou declaração de 
rendimentos de exercícios anteriores, 
caso em que responde por toda a 
dívida. 

b) o espólio, pelo tributo devido pelo de 
cujos, quando se apurar que houve falta 
de pagamento de imposto devido até 
a data da abertura da sucessão, sendo 
que, nesse caso, não serão cobrados 
juros moratórios e multa de mora.

c) o cônjuge meeiro, quando se apurar, 
na abertura da sucessão, que o de 
cujos apresentou declaração de 
exercícios anteriores com omissão de 
rendimentos, mesmo que a declaração 
tenha sido em separado.

d) o sucessor a qualquer título, pelo 
tributo devido pelo de cujos até a data 
da partilha ou da adjudicação, limitada 
esta responsabilidade ao montante do 
quinhão, do legado ou da herança.

e) o sucessor a qualquer título e o cônjuge 
meeiro quando se apurar, na abertura 
da sucessão, que o de cujos não 
apresentou declaração de rendimentos 
de exercícios anteriores ou o fez com 
omissão de rendimentos, caso em que 
respondem por toda a dívida.

33. (ATRF – 2012 – ESAF) – São contribuintes do 
Imposto de Renda da Pessoa Física 

a) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou proventos de qualquer 
natureza.

b) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, e aquelas que 
mesmo sem serem residentes no País, 
sejam titulares de disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda ou 
proventos de qualquer natureza 
percebidos no exterior.

c) as pessoas físicas brasileiras 
domiciliadas ou residentes no Brasil, 
titulares de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza.

d) as pessoas físicas domiciliadas ou 
residentes no Brasil, titulares de 
disponibilidade econômica ou jurídica 
de renda ou proventos de qualquer 
natureza que percebam os rendimentos 
somente de fontes situadas no País.

e) as pessoas físicas brasileiras 
domiciliadas ou residentes no Brasil, 
titulares de disponibilidade econômica 
ou jurídica de renda ou proventos de 
qualquer natureza, que percebam 
rendimentos, independentemente da 
localização da fonte.

34. (ATRF – 2012 – ESAF) – Respondem pelo 
Imposto de Renda devido pelas pessoas 
jurídicas, exceto

a) a pessoa física sócia da pessoa jurídica 
extinta mediante liquidação que 
continuar a exploração da atividade 
social.

b) as sociedades que receberem parcelas 
do patrimônio da pessoa jurídica extinta 
por cisão.

c) a pessoa jurídica que incorporar outra. 
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d) a pessoa jurídica resultante da 
transformação de outra.

e) a pessoa jurídica que adquirir unidade 
produtiva isolada.

35. (ATRF – 2012 – ESAF) – Quanto ao domicílio 
fiscal da pessoa jurídica, relativo ao Imposto 
sobre a Renda, assinale a opção correta.

a) Quando houver pluralidade de 
estabelecimentos, a pessoa jurídica 
pode optar pelo lugar onde se achar a 
residência do sócio administrador ou a 
sede da empresa.

b) Quando existir um único 
estabelecimento, o domicílio será o 
lugar da situação deste.

c) O domicílio fiscal de residentes ou 
domiciliados no exterior é o lugar onde 
se achar a residência do procurador ou 
representante no país.

d) Quando a empresa é fonte pagadora, 
o domicílio será no estabelecimento 
centralizador de suas operações, 
independentemente do lugar do 
estabelecimento que pagar, creditar, 
remeter ou empregar rendimento 
sujeito ao imposto no regime de 
tributação na fonte.

e) No caso de eleição de domicílio 
que dificulte a arrecadação ou a 
fiscalização do tributo, a autoridade 
pode considerar como tal o lugar da 
residência do administrador.

36. (ATRF – 2012 – ESAF) – Em relação ao 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, 
assinale a opção incorreta.

a) A incerteza quanto ao período de 
apuração de escrituração de rendimento 
somente constitui fundamento para 
lançamento de diferença de imposto 
quando dela resultar a redução indevida 
do lucro real.

b) Quando o rendimento foi percebido 
com retenção na fonte, a empresa 
beneficiada fará a escrituração como 
receita pela respectiva importância 
bruta, ou seja, sem considerar o 
desconto.

c) O regime de competência foi adotado 
pela lei tributária para todas as 
empresas que estão obrigadas ou 
optarem em apurar os seus resultados 
com base no lucro presumido.

d) A receita líquida de vendas e serviços 
será a receita bruta diminuída das 
vendas canceladas, dos descontos 
concedidos incondicionalmente e dos 
impostos incidentes sobre vendas.

e) Caracteriza-se como omissão de receita 
a indicação na escrituração de saldo 
credor de caixa.

37. (ATRF – 2012 – ESAF) – Com relação à 
tributação da pessoa jurídica, pode-se 
afirmar que

a) a regra é o pagamento com base no 
lucro real, a exceção é a opção feita 
pelo contribuinte pelo pagamento 
do imposto sobre a renda e adicional 
determinados sobre base de cálculo 
estimada.

b) a pessoa jurídica pode optar pelo 
arbitramento, pois se trata de base 
de cálculo substitutiva em face de 
dificuldade ocorrida na apuração pelo 
lucro presumido. 

c) a opção do contribuinte pela apuração 
com base no lucro presumido permite 
ao contribuinte deixar de apresentar ao 
fisco sua escrituração contábil.

d) o contribuinte é sempre obrigado à 
tributação com base no lucro real.

e) o contribuinte é livre para optar entre 
a tributação pelo lucro real, lucro 
presumido ou arbitrado.
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38. (ATRF – 2012 – ESAF) – Assinale a opção 
incorreta quanto ao Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica.

a) O sujeito passivo, demonstrando 
por meio de balanços ou balancetes 
mensais, que o valor acumulado já pago 
excede o valor do imposto devido no 
período calculado com base no lucro 
real, pode suspender ou reduzir o 
pagamento do imposto devido em cada 
mês. 

b) Ficam dispensadas do pagamento 
mensal as pessoas jurídicas que 
demonstrarem, por meio de balanços 
ou balancetes mensais, a existência de 
prejuízos fiscais apurados a partir do 
mês de janeiro do ano-calendário. 

c) O pagamento do imposto de renda no 
mês de janeiro do ano-calendário fica 
dispensado se for demonstrado, por 
meio de balancetes mensais relativos 
ao ano anterior, que o valor já pago 
excedeu o valor devido no mês de 
dezembro. 

d) A inobservância do regime de 
competência quanto a apuração de 
escrituração de receita, rendimento, 
custo ou dedução, somente constitui 
fundamento para lançamento de 
imposto ou de diferença de imposto 
se dela resultar a postergação de seu 
pagamento para período de apuração 
posterior ao que seria devido.

e) A inobservância do regime de 
competência quanto a apuração 
de escrituração de receita, 
rendimento, custo ou dedução ou do 
reconhecimento de lucro, somente 
constitui fundamento para lançamento 
de imposto ou de diferença de imposto 
se dela resultar a redução indevida 
do lucro real em qualquer período de 
apuração. 

Gabarito: 31. D 32. D 33. A 34. E 35. B 36. Nula 37. A 38. C
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32. (AFRFB – 2014 – ESAF) – A Lei Complementar 
nº 123 – 2006 prevê tratamento tributário 
diferenciado para Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, que consiste 
em um regime especial unificado de 
arrecadação de tributos e contribuições 
devidos por estas entidades, denominado 
Simples Nacional. Sobre este, é incorreto 
afirmar que: 

a) para fins do Simples Nacional, 
considera-se receita bruta o produto 
da venda de bens e serviços nas 
operações de conta própria, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, excluídas 
as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos. 

b) o Simples Nacional implica o 
recolhimento mensal, mediante 
documento único de arrecadação, de 
um conjunto de tributos e contribuições. 
Todavia, mesmo em relação a algum 
destes tributos e contribuições, há 
situações em que o recolhimento dar-
se-á à parte do Simples Nacional. 

c) na determinação dos valores a 
serem lançados de ofício para cada 
tributo, após a exclusão do Simples 
Nacional, devem ser deduzidos 
eventuais recolhimentos da mesma 
natureza efetuados nessa sistemática, 
observando-se os percentuais previstos 
em lei sobre o montante pago de forma 
unificada. 

d) alteração recente na legislação 
tributária permitiu o parcelamento de 
débitos do Simples Nacional. 

e) para efeito do Simples Nacional, 
e enquadramento da sociedade 
empresária na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, deve-se considerar a receita de 
cada estabelecimento individualmente, 
e não o somatório destes.

37. (AFRFB – 2014 – ESAF) – O entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, no que toca 
à imunidade de que gozam as entidades 
beneficentes de assistência social, é no 
sentido de que: 

a) entendem-se por serviços assistenciais 
as atividades continuadas que visem à 
melhoria de vida da população e cujas 
ações, voltadas para as necessidades 
básicas, observem os objetivos, os 
princípios e as diretrizes estabelecidos 
em lei. 

b) o estabelecimento, como uma das 
condições de fruição de tal benefício 
por parte das entidades filantrópicas, da 
exigência de que possuam o certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência 
Social – CEBAS, contraria o regime 
estabelecido na Constituição Federal. 

c) a jurisprudência do STF é no sentido de 
afirmar a existência de direito adquirido 
ao regime jurídico da imunidade das 
entidades filantrópicas. 

d) a exigência de renovação periódica 
do CEBAS, por parte das entidades 
filantrópicas, a cada três anos, ofende o 
disposto na Constituição Federal. 

e) tratando-se de imunidade – que 
decorre, em função de sua natureza 
mesma, do próprio texto constitucional 
–, revela-se evidente a absoluta 
impossibilidade jurídica de, mediante 
deliberação de índole legislativa, 
restringir a eficácia do preceito.

45. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Sobre a suspensão 
do IPI – Imposto sobre Produtos Industria-
lizados, incidente sobre matérias-primas, 
produtos intermediários e material de em-
balagem, adquiridos por pessoas jurídicas 
preponderantemente exportadoras, é in-
correto afirmar que: 

a) considera-se pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora 
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aquela cuja receita bruta decorrente 
de exportação para o exterior, no ano-
calendário imediatamente anterior 
ao da aquisição, houver sido superior 
a 70% (setenta por cento) de sua 
receita bruta total de venda de bens e 
serviços no mesmo período, excluídos 
os impostos e contribuições incidentes 
sobre a venda. 

b) o direito à aquisição com suspensão do 
IPI fica condicionado ao registro prévio 
perante a Superintendência Regional da 
Receita Federal (SRRF) do domicílio da 
matriz da pessoa jurídica, formalizado 
por meio de solicitação do interessado. 

c) tal benefício tanto pode beneficiar as 
saídas de estabelecimento industrial 
localizado no país, como as importações 
diretamente efetuadas pelas pessoas 
jurídicas preponderantemente 
exportadoras das matérias-primas, 
produtos intermediários e materiais de 
embalagem. 

d) a competência para o deferimento do 
registro prévio é do Superintendente 
Regional da Receita Federal que 
jurisdicione o estabelecimento matriz 
da pessoa jurídica. 

e) o registro prévio como pessoa jurídica 
preponderantemente exportadora 
produzirá efeitos a partir da assinatura 
do ato de concessão, e será definitivo 
para todo o período em que prevista a 
produção dos seus efeitos.

46. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Assinale a opção 
incorreta. 

a) O Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (Pronas) suspende a 
exigência de Imposto sobre Produtos 
Industrializados incidente sobre 
produtos destinados à industrialização 
de equipamentos e aparelhos 
necessários à reabilitação de pessoas 
com deficiência, desde que cumpridas 
as condições legais impostas ao 
contribuinte. 

b) Os valores percebidos a título de 
bolsa pela lei instituidora do Programa 
Mais Médicos não caracterizam 
contraprestação de serviços para 
fins tributários, ficando isentos do 
pagamento de Imposto de Renda da 
Pessoa Física. 

c) Os valores percebidos a título de bolsa 
pela participação dos servidores das 
redes públicas de educação profissional 
nas atividades do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (Pronatec) não caracterizam 
contraprestação de serviços para 
fins tributários, ficando isentos do 
pagamento de Imposto de Renda da 
Pessoa Física. 

d) O Regime Especial de Incentivo a 
Computadores para Uso Educacional 
(Reicomp) suspende a exigência de 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
incidente sobre produtos destinados 
à industrialização de equipamentos 
de informática, desde que cumpridas 
as condições legais impostas ao 
contribuinte. 

e) Os valores percebidos a título de 
bolsa pelos médicos residentes não 
caracterizam contraprestação de 
serviços para fins tributários, ficando 
isentos do pagamento de Imposto de 
Renda da Pessoa Física.

Comentários:

a) ERRADO. As doações e patrocínios 
diretamente efetuados por pessoas 
físicas ou jurídicas ao PRONAS são 
dedutíveis do IRPJ (L. 9250 – 1995, art. 
12, VIII nr Lei 12715 – 2013 – ex.MP 
563). A suspensão ocorre na saída de 
equipamentos para o REICOMP (Regime 
Especial de Incentivo a Computadores 
para Uso Educacional – REICOMP), 
conforme dispõe a Lei 12715 – 2013

b) CORRETO. É o que dispõe a Lei 12871 
– 2013, art. 29: Para os efeitos do art. 
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26 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, os valores percebidos a título 
de bolsa previstos nesta Lei e na Lei 
nº 11.129, de 30 de junho de 2005, 
não caracterizam contraprestação de 
serviços.

c) CORRETO. Lei 12812 – 2013, art. 
26, § único. Parágrafo único.  Não 
caracterizam contraprestação de 
serviços nem vantagem para o doador, 
para efeito da isenção referida no caput, 
as bolsas de estudo recebidas pelos 
médicos residentes, nem as bolsas 
recebidas pelos servidores das redes 
públicas de educação profissional, 
científica e tecnológica que participem 
das atividades do Pronatec, nos termos 
do § 1º do art. 9º da Lei nº 12.513, de 
26 de outubro de 2011.” (NR)

d) CORRETO. Lei 12715 – 2013: Art. 
18.  O Reicomp suspende, conforme 
o caso, a exigência:  I – do Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
– IPI incidente sobre a saída do 
estabelecimento industrial de matérias-
primas e produtos intermediários 
destinados à industrialização dos 
equipamentos mencionados no art. 16, 
quando adquiridos por pessoa jurídica 
habilitada ao regime;

e) CORRETO. Lei 9250 – 1995, art. 26, 
§ único (nr L. 12514 – 2011): Não 
caracterizam contraprestação de 
serviços nem vantagem para o doador, 
para efeito da isenção referida no 
caput, as bolsas de estudo recebidas 
pelos médicos residentes.

Alternativa: A

47. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta. I. As hipóteses legalmente previstas 
como distribuição disfarçada de lucros 
constituem presunção relativa, isto é, 
a pessoa jurídica pode obter a revisão 

da presunção se lograr comprovar que 
o negócio supostamente fraudulento, 
simulado ou inexistente foi realizado no 
seu interesse e em condições estritamente 
comutativas. II. Se uma empresa domiciliada 
no Brasil obtém empréstimo de sua matriz 
domiciliada no exterior, poderá deduzir os 
juros a ela pagos, para fins de determinação 
do lucro real, desde que estejam de acordo 
com o contrato registrado no Banco 
Central do Brasil, não se admitindo prova 
de que os juros pagos são inferiores aos 
contratados. III. A dedução dos custos e 
encargos relativos a bens importados de 
pessoa jurídica domiciliada no exterior 
para fins de determinação do lucro real 
está limitada a montante que não exceda 
o preço determinado pela aplicação de 
um dos métodos previstos em lei para 
determinação dos preços de transferência, 
sob pena de o excedente ser adicionado ao 
lucro líquido, para determinação do lucro 
real da pessoa jurídica domiciliada no Brasil. 
IV. Se o preço médio dos bens exportados 
por empresa domiciliada no Brasil a 
pessoa controlada domiciliada no exterior 
for superior ao preço médio praticado 
na venda dos mesmos bens no mercado 
interno, considerando havida identidade 
de períodos e similaridade de condições 
de pagamento, a receita assim auferida fica 
sujeita a arbitramento, presumindo-se que 
os preços foram manipulados. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas o item IV está errado. 
c) Apenas os itens II, III e IV estão errados. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
e) Apenas o item III está errado. 

Comentários:

I – CORRETA: O RIR – 1999, art. 464 
estabelece as presunções de distribuição 
disfarçada de lucros. Mas esta presunção 
é relativa, porque o §3º admite a prova 
em contrário: A prova de que o negócio foi 
realizado no interesse da pessoa jurídica e 
em condições estritamente comutativas, ou 
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em que a pessoa jurídica contrataria com 
terceiros, exclui a presunção de distribuição 
disfarçada de lucros.

II – ERRADO: Não serão dedutíveis na 
determinação do lucro real, os juros, pagos 
ou creditados a empresas controladas ou 
coligadas, domiciliadas no exterior, relativos 
a empréstimos contraídos, quando, no 
balanço da coligada ou controlada, constar 
a existência de lucros não disponibilizados 
para a controladora ou coligada no Brasil 
(Lei nº 9.532, de 1997, art. 1º, § 3º). (RIR, 
art. 374, § ÚNICO). O parâmetro do BACEN 
não se aplica aos juros, mas sim aos royalties 
e contratos de assistência técnica, científica 
ou administrativa.

III – ERRADO. O limite ocorre em operações 
efetuadas com pessoa vinculada. Neste 
caso, deve obedecer como limite máximo os 
preços apurados segundo os métodos PIC, 
PRL ou CPL, alternativamente. A parcela dos 
custos que exceder ao valor determinado 
deverá ser adicionada ao lucro líquido, para 
determinação do lucro real (RIR, art. 241).

IV – ERRADO. Em desacordo com o 
artigo 240 do RIR: Art. 240.  As receitas 
auferidas nas operações efetuadas com 
pessoa vinculada (art. 244) ficam sujeitas 
a arbitramento quando o preço médio de 
venda dos bens, serviços ou direitos, nas 
exportações efetuadas durante o respectivo 
período de apuração da base de cálculo 
do imposto, for inferior a noventa por 
cento do preço médio praticado na venda 
dos mesmos bens, serviços ou direitos, 
no mercado brasileiro, durante o mesmo 
período, em condições de pagamento 
semelhantes (Lei nº 9.430, de 1996, art. 19).

Alternativa: C

48. (AFRFB – 2014 – ESAF) – São imunes da 
incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, exceto: 

a) o ouro, quando definido em lei como 
ativo financeiro ou instrumento 
cambial. 

b) os livros, jornais e periódicos e o papel 
destinado à sua impressão. 

c) os produtos industrializados destinados 
ao exterior. 

d) as aeronaves de uso militar vendidas à 
União. 

e) a energia elétrica, derivados do 
petróleo, combustíveis e minerais do 
País.

Comentários:

a) É imunidade, conforme a CF, art. 153, 
§5º e RIPI, art. 18, III.

b) É imunidade, conforme CF, art. 150, VI, 
“d” e RIPI, art. 18, I.

c) É imunidade, conforme CF, art. 153, 
§3º, III e RIPI, art. 18, II.

d) É isenção, e não imunidade, conforme 
RIPI, art. 54, VI.

e) É imunidade, conforme CF, art. 155, 
§3º e RIPI, art. 18, IV (princípio da 
exclusividade).

Alternativa: D

49. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Considere a situação 
hipotética narrada: “João dos Santos 
trabalhou, de 1990 a 2012, na CentroOeste 
Caboclo S.A., a qual, tanto quanto João e 
demais empregados contribuíram, durante 
todo o período do contrato de trabalho de 
João, para plano privado de previdência 
complementar, especialmente instituído 
em prol desses trabalhadores. Em 2013, 
João se aposentou pelo regime geral de 
previdência social, ao tempo em que se 
desligou do plano privado de previdência 
complementar, momento em que dele 
recebeu verba relativa a resgate.” De 
acordo com a legislação tributária em vigor, 
assinale a opção correta. 

a) João não está obrigado a recolher 
Imposto de Renda sobre a parcela do 
resgate correspondente ao montante 
de contribuições por ele vertidas 
à previdência privada durante seu 
contrato de trabalho, porque tal 
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parcela não representa riqueza nova 
no patrimônio de João, mas apenas 
devolução de renda já tributada.

b) João tem direito a excluir da incidência 
do Imposto de Renda a parcela do 
valor de resgate que corresponder 
às contribuições por ele vertidas à 
previdência privada entre 1990 e 1995. 

c) João deve oferecer todo o valor 
recebido a título de resgate à tributação 
por ocasião da Declaração de Ajuste 
Anual em 2014, porque tal riqueza 
representa acréscimo ao patrimônio 
dele, pouco importando que já tenha 
sido tributada quando do recebimento 
dos salários. 

d) João está dispensado de recolher 
Imposto de Renda sobre os valores 
correspondentes ao resgate, e a Centro-
Oeste Caboclo S.A. goza de imunidade 
tributária do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica, conforme decidido 
em precedentes do Supremo Tribunal 
Federal. 

e) João deve pagar Imposto de Renda 
sobre o resgate, mas tem direito a 
repetir indébito tributário relativo ao 
Imposto de Renda por ele pago nos 
cinco anos anteriores ao desligamento, 
no que corresponder ao valor por ele 
destinado à previdência privada nesse 
período, em virtude da declaração de 
inconstitucionalidade de norma que 
vedava a dedutibilidade da contribuição 
vertida à previdência privada da base 
de cálculo do Imposto de Renda devido 
por pessoas físicas

Comentários:

a) ERRADO. O resgate e os benefícios 
de previdência privada são, em regra, 
tributáveis, exceto o RIR, art. 39, XXXVIII 
e situações assemelhadas, conforme 
jurisprudência do STJ.

b) CORRETO. São isentos ou não 
tributáveis: XXXVIII – o valor de resgate 
de contribuições de previdência 
privada, cujo ônus tenha sido da pessoa 
física, recebido por ocasião de seu 
desligamento do plano de benefício da 
entidade, que corresponder às parcelas 
de contribuições efetuadas no período 
de 1º de janeiro de 1989 a 31 de 
dezembro de 1995 (RIR, art. 39, XXXVIII). 
Como João contribuiu somente a partir 
de 1990, as contribuições dedutíveis 
são de 1990 até o limite legal (1995).

c) ERRADO, conforme RIR, art. 39,  XXXVIII.

d) ERRADO. João paga sobre o resgate, 
exceto parte isenta. A entidade não 
é imune, pois recebeu contribuição 
dos beneficiários, o que afasta sua 
imunidade, conforme inteligência 
da Súmula 730 do STF: A imunidade 
tributária conferida a instituições de 
assistência social sem fins lucrativos 
pelo art. 150, VI, c, da Constituição, 
somente alcança as entidades fechadas 
de previdência social privada se não 
houver contribuição dos beneficiários.

e) ERRADO. A jurisprudência não declarou 
a inconstitucionalidade dos períodos de 
incidência, mas sim do bis in idem da 
incidência sobre as contribuições (Lei 
7713 – 88) e dos resgates ou benefícios 
(L. 9250). Não precisa também pagar 
para repetir, pois não se aplica o 
princípio “solve et repete” em Direito 
Tributário.

Alternativa: B

50. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Considere 
a situação hipotética narrada: “Em 
decorrência de condenação transitada em 
julgado em seu favor, em 2012, pela Justiça 
Federal, Maria Lúcia recebeu, em 2013, 
quantia relativa ao pagamento de pensões 
que deveria ter recebido durante os meses 
de junho de 2008 a julho de 2011.” De 
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acordo com a legislação tributária, assinale 
a opção correta. 

a) Maria Lúcia deve ter sofrido retenção 
relativa ao Imposto de Renda incidente 
sobre essa quantia, mediante aplicação 
da alíquota vigente no mês de 
pagamento e correspondente à faixa 
equivalente ao total recebido, dividido 
pelo número de meses em atraso, 
acrescendo-se atualização monetária 
contada de cada competência vencida 
até o dia do pagamento, respeitadas as 
faixas de isenção. 

b) Maria Lúcia deve declarar esse 
rendimento na sua Declaração de Ajuste 
Anual em 2014, momento a partir do 
qual o tributo se torna exigível, mantido 
seu direito adquirido a pagar o Imposto 
de Renda incidente sobre essa quantia 
proporcionalizado entre os anos de 
2014 a 2017, de modo a compensá-la 
pelo atraso no recebimento da verba 
devida desde 2008. 

c) Maria Lúcia não está obrigada a 
pagar Imposto de Renda sobre essa 
quantia, por se tratar de verba com 
natureza indenizatória e, portanto, não 
tributável. 

d) Maria Lúcia deve ter sofrido retenção 
do Imposto de Renda no momento 
do recebimento dessa quantia, 
calculado mediante utilização de tabela 
progressiva, resultante da multiplicação 
da quantidade de meses relativos 
à pensão em atraso pelos valores 
constantes da tabela progressiva 
mensal correspondente ao mês de 
recebimento. 

e) Maria Lúcia não está obrigada a pagar 
Imposto de Renda sobre a parte dessa 
quantia que corresponder à pensão que 
deveria ter recebido no ano de 2008, 
porque sobre ela ocorreu a decadência 
do direito da União.

Comentários:

a) ERRADO. A matéria consta do MAFON 
e também da lei 7713, art. 12-A, 
nr L. 12350 – 2010. Neste caso, a 
retenção é exclusiva na fonte e o 
imposto é calculado sobre o montante 
dos rendimentos pagos, mediante 
a utilização de tabela progressiva 
resultante da multiplicação da 
quantidade de meses a que se 
refiram os rendimentos pelos valores 
constantes da tabela progressiva 
mensal correspondente ao mês do 
recebimento ou crédito.

b) ERRADO. Não consta esta regra. 
Na verdade, trata-se de opção do 
contribuinte: O total dos rendimentos 
de que trata o caput, observado o 
disposto no § 2º, poderá integrar a base 
de cálculo do Imposto sobre a Renda 
na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário do recebimento, à opção 
irretratável do contribuinte. (L. 7713 – 
88, art. 12-A i. Lei nº 12.350, de 2010, 
§5º)

c) ERRADO. Pensão alimentícia é tributável 
frente ao IRPF, conforme RIR, art. 54.

d) CORRETO. L. 7713, art. 12-A, caput e § 
1º.

e) ERRADO. O fato gerador do imposto foi 
a disponibilidade jurídica ou econômica 
da renda, o que ocorreu com o 
recebimento da indenização judicial, e 
não dos períodos de competência a que 
se reportam.

Alternativa: D

51. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Julgue os itens 
abaixo e, em seguida, assinale a opção 
correta. 

I – Segundo entendimento recente do 
Supremo Tribunal Federal, o valor cobrado 
a título de ressarcimento de custos para 
utilização do selo especial de emissão oficial 
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para controle do Imposto sobre Produtos 
Industrializados detém natureza jurídica 
tributária de contribuição de intervenção 
no domínio econômico, motivo pelo qual 
está reservado a lei em sentido estrito. 

II – A legislação tributária impõe obrigação 
acessória consistente na aplicação de selo 
especial de emissão oficial para controle de 
determinados produtos sujeitos ao Imposto 
sobre Produtos Industrializados. 

III – A exigência legal de utilização de selos 
para o controle da produção de algumas 
mercadorias sujeitas ao Imposto sobre 
Produtos Industrializados foi recentemente 
revogada por lei que instituiu, em 
substituição ao selo, a obrigatoriedade de 
utilização da nuvem digital para controle 
de mercadorias, que capta imagens da 
produção e transporte das mercadorias em 
tempo real. 

IV – A legislação tributária impõe obrigação 
acessória consistente na instalação de 
equipamentos contadores de produção, 
que possibilitem a identificação do tipo 
de produto, de embalagem e de sua 
marca comercial, ficando os contribuintes 
obrigados ao ressarcimento pelo 
custo necessário à instalação desses 
equipamentos na linha de produção. a) 
Apenas o item II está correto. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas o item III está correto. 
d) Apenas o item IV está errado. 
e) Apenas os itens I e III estão errados.

Comentários:

I – ERRADO. O STF tendeu a considerar o 
selo de controle do IPI tributo da espécie 
taxa, e não CIDE. Neste sentido, o voto do 
Minº Marco Aurélio, no RE 662113. Outros 
precedentes, p. ex. STF RE 385108 RS; RE 
632300 RS e outros.

II – CORRETO. É o disposto no RIPI, artigos 
284 e seguintes.

III – ERRADO. O Sistema Público de 
Escrituração Digital – Sped, que faz funções 

assemelhadas à descrita na questão, não 
substituiu a obrigação do selo de controle.

IV – CORRETO. È o que dispõe o RIPI, art. 
376, 378 a 380 e outros. Os custos de 
instalação são, de fato, de responsabilidade 
dos contribuintes.

Alternativa: E

52. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Considere a 
situação hipotética narrada: “Pablo é 
brasileiro e vive no exterior há alguns anos, 
em país que tributa a renda da pessoa física 
em percentual muito superior à tributação 
brasileira. Pablo mantém fortes laços com 
o Brasil, para onde envia, mensalmente, os 
produtos artesanais por ele desenvolvidos, 
recebendo justa contraprestação da 
Jeremias Artesanato Mundial Ltda., 
revendedora exclusiva de sua produção, 
com sede no município de Salvador. Além 
disso, Pablo possui imóvel na cidade de 
Manaus, em razão do qual recebe aluguéis 
mensais, e presta serviços de consultoria 
para Matias Turismo Pantanal Ltda., 
empresa sediada no município de Campo 
Grande. Ano passado, os pais de Pablo 
faleceram, deixando joias e imóveis no Rio 
de Janeiro, tudo vendido pela sua irmã, 
Paola, que, em acordo com o irmão, enviou-
lhe a metade da herança que lhe cabia.” De 
acordo com a legislação tributária em vigor, 
assinale a opção correta. 

a) Desde que Pablo tenha quitado os 
tributos devidos até a data de sua saída 
definitiva do Brasil, deve receber todos 
os rendimentos acima descritos livres 
de Imposto de Renda, já que não é 
domiciliado nem residente no Brasil. 

b) Independentemente de ser ou não 
domiciliado ou residente no Brasil, 
Pablo está obrigado ao Imposto de 
Renda no Brasil tanto quanto e tal como 
aqueles cidadãos que aqui residem, por 
ser brasileiro e porque está auferindo 
riqueza produzida no Brasil. 
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c) Os valores enviados por Jeremias 
Artesanato Mundial Ltda., em razão 
da venda do artesanato, assim como 
os valores dos aluguéis e aqueles 
decorrentes da prestação de serviços 
à Matias Turismo Pantanal S.A., que 
forem remetidos a Pablo no exterior, 
devem sofrer incidência do Imposto 
de Renda na fonte, ficando a remessa 
do quinhão da herança pertencente 
a Pablo dispensada do recolhimento 
desse tributo. 

d) Os rendimentos acima descritos que 
tiverem sido recebidos por Pablo após 
requerimento e saída definitiva e 
regular do País ficam todos sujeitos à 
tributação exclusiva na fonte a título de 
Imposto de Renda Pessoa Física. 

e) Deve ser retido pelas fontes o valor 
correspondente ao Imposto de Renda 
incidente sobre a herança e sobre os 
aluguéis, ficando os valores enviados 
por Jeremias Artesanato Mundial Ltda., 
em razão da venda do artesanato, e 
os enviados em razão dos serviços 
prestados à Matias Turismo Pantanal 
S.A., livres de Imposto de Renda no 
Brasil por não consubstanciarem 
rendimento de trabalho realizado neste 
País.

Comentários:

a) ERRADO. RIR – 1999 Art. 3º  A renda 
e os proventos de qualquer natureza 
percebidos no País por residentes 
ou domiciliados no exterior ou a eles 
equiparados, conforme o disposto nos 
arts. 22, § 1º, e 682, estão sujeitos ao 
imposto de acordo com as disposições 
do Livro III.

b) ERRADO. Embora esteja sujeito a 
pagar o IR, não é tributado exatamente 
igual aos residentes no Brasil, porque 
está dispensado da apresentação de 
declaração de ajuste, tendo retenção 
em fonte e estando sujeito a outras 

regras específicas. Por exemplo, RIR, 
art. 32 e 103.

c) CORRETO. Quanto os rendimentos de 
trabalho e de aluguel, devem ser retidos 
na fonte, pois devidos a residente ou 
domiciliado no exterior (RIR, art. 682). 
O valor dos bens adquiridos por doação 
ou herança são, em regra, tributáveis, 
a menos que a transmissão gere ganho 
de capital. Por esta razão, são isentos ou 
não tributáveis (RIR, art. 39, XV e 119).

d) ERRADO. Embora a maioria dos 
rendimentos sigam a tributação 
exclusiva na fonte, não há tributação 
sobre os bens adquiridos por doação ou 
herança.

e) ERRADO. Não há tributação sobre os 
bens da herança, e há tributação nos 
rendimentos do trabalho, exclusivos na 
fonte.

Alternativa: C

53. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Leia o texto abaixo: 
“Brasília, 12 de novembro de 2013 – Foi 
publicada hoje no Diário Oficial da União 
a Medida Provisória nº 627, de 11 de 
novembro de 2013, que revoga o Regime 
Tributário de Transição (RTT), instituído 
pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, 
e que dispõe sobre a tributação dos lucros 
auferidos no exterior por pessoa jurídica e 
física residente ou domiciliada no Brasil. 
A MP tem como objetivo a adequação da 
legislação tributária à legislação societária 
e, assim, estabelecer os ajustes que 
devem ser efetuados em livro fiscal para 
a apuração da base de cálculo do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) e, consequentemente, extinguindo o 
RTT.” (Disponível em: ) Assinale a opção não 
prevista pela Medida Provisória nº 627, de 
11 de novembro de 2013. 

a) Não incidência de Imposto de Renda 
sobre dividendos efetivamente pagos 
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até 11 – 11 – 2013, com base em 
resultados apurados pela pessoa 
jurídica entre 01 – 01 – 2008 e 31 
– 12 – 2013, em valor superior ao 
lucro apurado com base nos critérios 
contábeis vigentes em 31 – 12 – 2007. 

b) Variação do momento do pagamento 
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 
controladora domiciliada no Brasil, 
incidente sobre a parcela do ajuste 
do valor do investimento equivalente 
aos lucros auferidos por controlada no 
exterior, de acordo com a localização, 
ou não, da controlada em país com 
tributação favorecida. 

c) Faculdade de extinção do Regime 
Tributário de Transição a partir de 
janeiro de 2014 e obrigatoriedade 
de extinção do Regime Tributário de 
Transição a partir de janeiro de 2015, 
vedada utilização simultânea dos 
dois regimes por uma mesma pessoa 
jurídica. 

d) Proibição de utilização do ágio por 
rentabilidade futura (goodwill) relativo 
à participação societária extinta em 
decorrência de fusão, incorporação ou 
cisão, quando apurado em operação 
de substituição de ações ou de quotas 
de participação societária, para fins de 
determinação do lucro real da pessoa 
jurídica. 

e) Garantia do direito à utilização do ágio 
interno como despesa dedutível para 
fins de apuração do lucro real da pessoa 
jurídica.

Comentários:

a) PREVISTA na MP 627 – 2013, art. 67.
b) PREVISTA na MP 627 – 2013, art. 73.
c) PREVISTA na MP 627 – 2013, art. 71.
d) PREVISTA na MP 627 – 2013, art. 21, 

§1º, III.
e) NÃO PREVISTA. O tema é polêmico no 

CARF, a Receita Federal não aceita o 
“ágio interno” e a MP 627 – 2013, ao 

contrário do afirmado pela questão, 
veda a dedução do ágio interno a partir 
de 2015.

Alternativa: E

54. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Caracteriza 
omissão de receita, e não mera presunção 
de omissão de receita, constituindo prova 
suficiente para o lançamento do Imposto de 
Renda em desfavor da pessoa jurídica: 

a) falta de emissão de nota fiscal ou 
documento equivalente por ocasião da 
efetivação das vendas de mercadorias. 

b) falta de escrituração de pagamentos 
efetuados. 

c) manutenção de obrigações já pagas 
registradas no passivo.

d) divergência entre a quantidade de 
matéria-prima registrada na entrada e 
a soma da quantidade de mercadorias 
registradas na saída com os produtos 
em estoque. 

e) diferença de valores no confronto entre 
a movimentação bancária contabilizada 
e a receita auferida registrada. 

Comentários:

a) Correto. RIR, art. 283.

b) *. O RIR, art. 281 não faz distinção entre 
omissão e presunção de omissão, como 
sendo a primeira prova suficiente e a 
segunda supostamente insuficiente. O 
artigo 281 diz que “caracteriza-se como 
omissão as situações contidas nas letras 
“b” e “c”, e permite à autoridade usar 
como prova, facultando ao contribuinte 
a contraprova. O jogo de palavras cria 
conceito não expresso no regulamento, 
o que a nosso ver é motivo para anular a 
questão. Por outro lado, as hipóteses do 
artigo 281 são provas suficientes para o 
lançamento, não descaracterizando isso 
a contraprova a cargo do contribuinte, 
pois o fisco pode lançar, embora tenha 
que oferecer o direito a impugnação.
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c) Veja o item B

d) É forma de determinação da omissão 
de receitas. Também aqui o RIR, art. 
286, permite o arbitramento conforme 
levantamento quantitativo por espécie, 
sendo prova suficiente para permitir o 
lançamento. Claro, sempre facultando 
ao contribuinte o contraditório e ampla 
defesa.

e) ERRADA. OMISSÃO DE RECEITA 
OPERACIONAL – HIPÓTESE DE 
INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – 
O confronto entre a movimentação 
bancária contabilizada e a receita 
auferida, principalmente nos postos 
de gasolina quando reconhecidamente 
existe a chamada ‘troca de cheques’ 
em fins de semana para atendimento à 
clientela e fornecimento de capital de 
giro, não é suficiente para caracterizar 
o desvio de receita por parte da pessoa 
jurídica, sendo necessário maior 
aprofundamento na investigação para a 
comprovação da omissão, sob pena da 
tributação meramente sobre depósitos 
bancários. Recurso provido. (Acórdão 
nº 01-02.877, CSRF – 1ª Turma, sessão 
de 13 – 03 – 2000)

Alternativa: A

55. (AFRFB – 2014 – ESAF) – Leia o texto abaixo: 
"Anápolis-GO (17 de outubro de 2013) – O 
ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior disse que o regime 
automotivo em vigor desde janeiro de 
2013 está atingindo os objetivos de atrair 
tecnologia para o Brasil. "Com o Inovar-
Auto, estamos conseguindo atualizar 
nossas plantas industriais", disse, durante 
inauguração de uma linha de veículos 
em fábrica, em Anápolis-GO, na manhã 
desta quinta-feira. Desde o lançamento 
do regime automotivo, 11 montadoras 
anunciaram a construção ou ampliação de 
plantas industriais e a vinda para o Brasil. 
O investimento anunciado desde então 

já soma R$ 8,3 bilhões, parte dele para a 
produção de veículos do segmento de luxo. 
O objetivo do governo federal ao lançar o 
plano é produzir carros mais econômicos e 
mais eficientes do ponto de vista energético 
e aumentar a exportação de veículos.” 
(Texto adaptado. Disponível em: ) Com base 
na legislação tributária, assinale a opção 
correta quanto ao Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica e Adensamento da 
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores 
(Inovar-Auto). 

a) O Inovar-Auto é exemplo de anomalia 
típica do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, pois desonera a 
cadeia nacional, reservando toda 
incidência tributária para o momento 
da exportação dos veículos. 

b) O Inovar-Auto é exemplo de seletividade 
invertida do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, pois desonera a 
produção de itens supérfluos, como 
carros de luxo, ao tempo em que 
aumenta a incidência do tributo sobre 
veículos utilitários de uso coletivo, tais 
como os ônibus. 

c) Mediante o cumprimento de certas 
condições, o InovarAuto concede 
ao contribuinte beneficiado crédito 
presumido de Imposto sobre Produtos 
Industrializados e dedutibilidade de 
percentual investido em tecnologia do 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 

d) Assim como em outras políticas 
públicas, tais como o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(Pronon), o Inovar-Auto busca metas 
alheias à arrecadação em troca da 
dedutibilidade de percentuais de certas 
despesas e custos do Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica e suspensão da 
exigência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 

e) Mediante o cumprimento de certas 
condições, o Inovar-Auto concede 
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ao contribuinte beneficiado a 
suspensão de Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente 
no desembaraço aduaneiro de alguns 
veículos importados

Comentários:

A nosso ver, a ESAF pediu tema não incluído 
no Edital e conteúdo programático, pois 
nos itens previstos para o IPI não são 
mencionados regimes específicos de 
benefícios fiscais, mas sim temas gerais, 
tais como: 2.15. Isenção. 2.16. Redução e 
majoração do imposto. (…)   2.22. Regimes 
fiscais. Considerando a especificidade 
do tema, seria necessário que o edital 
mencionasse especificamente o programa 
de incentivo, não sendo suficientemente 
objetiva a prova quando pede detalhes 
sobre Programa específico, dentre dezenas 
existentes neste Imposto.

a) ERRADO. O INOVAR-AUTO previsto 
na Lei 12715 – 2014 não tributa as 
exportações, as quais continuam 
imunes. O programa prevê um desconto 
de até 30 pontos porcentuais no IPI 
para automóveis produzidos e vendidos 
no País; para ter direito ao incentivo, 
no entanto, os interessados devem 
cumprir uma série de contrapartidas, 
que vão aumentar gradualmente a 
partir do início do programa.

b) ERRADO. Não consta tal aumento e tal 
diferenciação entre veículos supérfluos 
e essenciais.

c) ERRADO. Embora conceda crédito 
presumido para o IPI, mediante 
condições, não há previsão de 
dedutibilidade no IRPJ. Sobre este 
último, o art. 41, §7º prevê que “II – 
não devem ser computados para fins 
de apuração do Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido.”. É disposição 
diferente da anunciada, portanto.

d) ERRADO. Não há dedutibilidade no IRPJ 
e o benefício não é de suspensão, mas 
de crédito presumido.

e) CORRETO. É o que dispõe a Lei 12715, 
art. 41, §6º.

Alternativa: E
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Edital ESAF

LEGISLAÇÃO ADUANEIRA: 

1. Jurisdição Aduaneira. 1.1. Território Aduaneiro. 1.2. Portos, Aeroportos e Pontos de 
Fronteira Alfandegados. 1.2.1. Alfandegamento. 1.3. Recintos Alfandegados. 1.4. Administração 
Aduaneira. 

2. Controle Aduaneiro de Veículos. 

3. Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior. 3.1. Regramento Constitucional e Legislação 
Específica. 3.2. Produtos, Bens e Mercadorias. 3.3. Produtos Estrangeiros, Produtos Nacionais, 
Nacionalizados e Desnacionalizados. 

4. Imposto de Importação. 4.1. Sujeitos Ativo e Passivo. 4.2. Incidência. 4.3. Fato Gerador. 4.4. 
Base de Cálculo. 4.5. Alíquotas. 4.6. Tributação de Mercadorias não Identificadas. 4.7. Regime 
de Tributação Simplificada. 4.8. Regime de Tributação Especial. 4.9. Regime de Tributação 
Unificada. 4.10. Pagamento; Restituição e Compensação. 4.11. Isenções e Reduções do Imposto 
de Importação. 4.12. Imunidades do Imposto de Importação e Controle exercido pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 4.13. Reimportação. 4.14. Similaridade. 

5. Imposto de Exportação. 5.1. Sujeitos Ativo e Passivo. 5.2. Incidência. 5.3. Fato Gerador. 5.4. 
Base de Cálculo. 5.5. Alíquotas. 5.6. Pagamento. 5.7. Incentivos Fiscais na Exportação. 

6. Imposto Sobre Produtos Industrializados vinculado à Importação. 6.1. Sujeitos Ativo e 
Passivo. 6.2. Incidência e Fato Gerador. 6.3. Base de Cálculo e Alíquotas. 6.4. Isenções. 6.5. 
Imunidades.6.6. Suspensão do Pagamento do Imposto. 

7. Contribuição para o PIS/PASEP Importação e COFINS Importação. 7.1. Sujeitos Ativo e 
Passivo. 7.2. Incidência e Fato Gerador. 7.3. Base de Cálculo. 7.4. Isenções. 7.5. Suspensão do 
Pagamento e Redução de Alíquotas (Programas Específicos e seu Regramento). 

8. Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação vinculado 
à Importação. 8.1. Sujeitos Ativo e Passivo. 8.2. Fato Gerador. 8.3 Alíquotas. 8.4. Isenções e 
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Apresentação

A presente apostila aborda, de forma atualizada até o mês de fevereiro de 2015, todo o 
conteúdo da disciplina de Legislação Aduaneira do concurso para Auditor-Fiscal da Receita 
Federal do Brasil – AFRFB, constante no Edital ESAF nº 18, de 7 de março de 2014, e procura 
explicar de forma clara e objetiva cada um dos conceitos exigidos no programa.

Mesmo que se trate de um curso voltado para o concurso de Analista-Tributário da Refeita 
Federal do Brasil – ATRFB, optou-se por trabalhar em cima do edital para AFRFB do ano de 
2014 por ele estar mais atualizado em termos de conteúdo do que o edital para ATRFB do ano 
de 2012. E também em função da quase igualdade do conteúdo da disciplina de legislação 
aduaneira observada nos editais de 2012 para AFRFB e ATRFB.

É importante destacar que a estrutura do edital reproduz, em grande parte, os tópicos 
constantes no chamado Regulamento Aduaneiro (Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009), 
que, em seus mais de 800 artigos, além de seu papel regulamentador, tem a pretensão de 
reunir, em um único instrumento normativo, toda a legislação aduaneira, indicando suas bases 
legais.

Não é objetivo desta apostila reproduzir cada um desses artigos, mas o seu conhecimento é um 
diferencial para aqueles que almejam alcançar o sucesso no certame. Dessa forma, recomenda-
se o uso do Decreto nº 6.759, de 2009, que pode ser obtido de forma atualizada no endereço 
da internet http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm, 
como complemento da matéria exposta nesta apostila.

Para facilitar o estudo, a apostila traz junto a cada conceito exposto os artigos do Regulamento 
Aduaneiro relacionados.

Porém, antes de adentrar nos tópicos do edital propriamente ditos, com o objetivo de facilitar o 
entendimento da matéria a ser estudada e de situar o estudante dentro do contexto aduaneiro, 
a apostila apresenta, de forma bastante resumida, as etapas envolvidas em uma operação de 
comércio exterior, mais especificamente em uma operação de importação, bem como um fluxo 
de uma operação normal de importação e um fluxo de uma operação normal de exportação, 
ambas registradas no Siscomex. 

BOM ESTUDO!
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Legislação Aduaneira

Etapas de uma operação de importação 

Não é novidade que os impostos sobre as importações e sobre as exportações possuem caráter 
extrafiscal, e não caráter arrecadatório, razão pela qual estão excepcionados de atender aos 
princípios constitucionais da Anterioridade e da Legalidade.

Essa extrafiscalidade dos tributos aduaneiros está alinhada com o papel que o sistema 
aduaneiro deve desempenhar, qual seja, o de proteção da sociedade como um todo.

O exercício dessa proteção se dá por meio de controles sobre as operações de comércio exterior, 
que podem ser divididos, grosso modo, em controles administrativos, controles aduaneiros e 
controles cambiais, cabendo cada um deles a um órgão diferente.

O controle administrativo, exercido por diferentes órgãos anuentes, pode ser resumido no 
controle do que pode ou não entrar no País.

O controle aduaneiro, por sua vez, prevê a verificação dos documentos e da mercadoria, bem 
como a verificação do cumprimento das obrigações, principais e acessórias, por parte do 
importador.

O controle cambial, como pode ser inferido, se propõe a regular a entrada e a saída de moeda 
relacionada com a mercadoria importada.

Para melhor compreender esses controles, principalmente os administrativos e aduaneiros, é 
importante ter presente as várias etapas que compõem uma operação comercial tradicional 
de importação. Em cada uma dessas etapas devem ser observados conceitos e regras 
internacionais, a maioria com origem em convenções, acordos e tratados, que visam disciplinar 
e uniformizar o comércio exterior.

Apresentamos a seguir as principais etapas envolvidas em uma operação de importação.

1ª etapa: Negociação Comercial

 • Etapa inicial onde interagem os comerciantes, compradores (importadores) e vendedores 
(exportadores), em uma compra e venda internacional.

 • É comum a intermediação de agentes de venda e de compra.

 • Há o acerto das condições do negócio:

 • Mercadorias a serem compradas;

 • Condições e prazo de entrega;

 • Preço e condições de pagamento;

 • Forma de transporte internacional;
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 • Garantias e responsabilidades das partes.

 • Documento: Fatura pró-forma.

 • Os comerciantes devem possuir conhecimento acerca das regras, tanto do país de 
exportação como do país de importação, a fim de avaliar e calcular corretamente os custos 
da operação.

2ª etapa: Controle Administrativo

 • O importador brasileiro, depois de acertadas as condições negociais, deverá verificar se a 
sua importação está ou não sujeita a algum controle administrativo, prévio ao embarque 
das mercadorias no exterior ou ao registro da Declaração de Importação – DI.

 • Documento: Licenciamento de Importação – LI.

 • A solicitação do LI é feita no SISCOMEX. 

 • Os pedidos de LI são analisados pelos órgãos anuentes.

 • O deferimento do LI significa autorização para importar.

 • Órgãos anuentes: SECEX, Agricultura, Saúde, Anvisa, Polícia Federal, Ibama, etc.

 • Modalidades:

 • Dispensa de LI (regra geral) – Não há nenhum procedimento prévio;

 • LI automático – Precisa ser solicitado e deferido antes do registro da DI. Prazo de 10 
dias úteis;

 • LI não automático – Precisa ser solicitado e deferido antes do embarque da mercadoria 
no exterior. Prazo de 60 dias corridos.

 • Quem controla e gerencia esta etapa é a SECEX.

 • Portaria SECEX nº 23/2011 – Dispõe sobre operações de comércio Exterior

3ª etapa: Transporte

 • Estando dispensado de LI ou tendo sido deferido o LI, a mercadoria poderá ser embarcada 
no exterior.

 • O comprador ou o vendedor, dependendo das condições negociadas, deverá contratar o 
transporte internacional e o seguro, se for o caso.

 • Documentos: conhecimento de carga e manifesto de carga.

 • Conhecimento de carga:

 • Documento relativo à carga;

 • Emitido pelo transportador;

 • Contrato de frete (relação de serviço);

 • Entregue ao vendedor (embarcador) que o remete ao comprador;

 • Constitui prova de posse ou de propriedade.
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 • Pode haver a intermediação de agentes de carga que atuam como consolidadores e 
desconsolidadores de cargas.

 • Manifesto de carga:

 • Documento do veículo;

 • Emitido pelo responsável pelo veículo;

 • Discrimina todos os conhecimentos recebidos em uma praça cujo destino seja o mesmo 
local no país de importação.

4ª etapa: Controle Aduaneiro

 • Entrada de mercadoria estrangeira em território nacional deve ocorrer por Zona Primária.

 • Documento: Declaração de Importação – DI.

 • O importador registra a declaração de importação – DI, salvo exceções, após a chegada da 
mercadoria.

 • A importação é caracterizada pelo embarque. Portanto, cada conhecimento corresponderá 
a uma DI, salvo exceções.

 • Início do despacho aduaneiro:

 • Registro da DI no SISCOMEX

 • Inicia procedimento fiscal (exclui a espontaneidade)

 • Débito automático dos tributos

 • Transmissão eletrônica dos documentos

 • Seleção parametrizada

 • Canal verde

 • Canal amarelo

 • Canal vermelho

 • Canal cinza

 •  Anexação dos documentos de instrução

 • Extrato da DI

 • Conhecimento de transporte

 • Fatura comercial

 • Romaneio de carga

 • Outros

 • Conferência Aduaneira

 • Desembaraço – fim da conferência aduaneira

 • Entrega autorizada

 • Depositário procede à entrega da mercadoria
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5ª etapa: Controle Cambial

 • O controle cambial é exercido pelo Banco Central e consiste na negociação de moedas 
estrangeiras recebidas pelos exportadores ou adquiridas por importadores para pagamento 
de suas operações.

 • Documento: Contrato de câmbio.

 • O controle cambial pode se dar a qualquer momento, antes da celebração do negócio, 
durante o fluxo ou posteriormente ao desembaraço das mercadorias.

 • O comprador internacional deverá adquirir moedas estrangeiras em um banco autorizado 
para pagar suas compras. Para tanto, ele celebra um contrato de câmbio com o banco.

 • Este contrato estabelece as condições de entrega, se pronta ou futura, a conta do 
beneficiário a ser creditada no exterior, a taxa, etc.

Fluxo de uma operação de importação no Siscomex

Licenciamento de Importação

Controle Informatizado de Carga – Siscomex Carga/ Mantra

Registro de Exportação (RE)Registro da DI

Parametrização

Disponibilidade de Carga

↓

↓

↓

↓

Verde  Amarelo Vermelho
↓ ↓↓

Anexação de Documentos

Distribuição

Conferência Aduaneira

Desembaraço Aduaneiro

Entrega de Mercadoria

↓ ↓

↓

↓

↓

↓↓

↓

Importador / Órgãos Anuentes

Transportador / OP / Depositário

Depositário

Importador

Sistema

AFRFB / Sistema

AFRFB / Sistema

Depositário

Supervisor / Sistema

Importador

Cinza
↓

↓

Análise
Fiscal

↓ ↓ ↓
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Fluxo de uma operação de exportação no Siscomex

Registro de Exportação (RE)

Declaração de Exportação

Registro de Exportação (RE)Envio da Declaração

Parametrização

Confirmação da Presença de Carga

↓

↓

↓

↓

Verde Laranja Vermelho
↓ ↓↓

Recepção / Distribuição

Conferência Aduaneira

Trânsito Aduaneiro

Desembaraço Aduaneiro

Embarque ou Transposição de Fronteira

Aberbação de Embarque

↓ ↓

↓

↓

↓

↓

↓

Exportador / Órgãos Anuentes

Exportador

Depositário / Exportador

Exportador

Sistema

AFRFB / Sistema

Exportador / AFRFB

Transportador

Fiscalização Aduaneira

AFRFB

AFRFB-ATRFB / Supervisor

1. Jurisdição Aduaneira

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 2º a 25)

Jurisdição aduaneira é o poder-dever de que dispõe a Aduana para exercer o controle 
aduaneiro, nos termos da legislação vigente, sobre as mercadorias objeto de comércio 
internacional (importação/exportação). Em outras palavras, é o poder-dever para aplicar a 
legislação aduaneira.

Mas onde a Aduana pode exercer essa jurisdição (ou, se preferir, aplicar a legislação aduaneira)? 
Ora, em todo o território aduaneiro, que compreende todo o território nacional.
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Existe algum outro lugar, fora do território aduaneiro (portanto, fora do território nacional), em 
que a Aduana possa aplicar a legislação aduaneira? Sim. A jurisdição dos serviços aduaneiros 
estende-se ainda às Áreas de Controle Integrado – ACI criadas em regiões limítrofes dos países 
integrantes do Mercosul com o Brasil.

O que são Áreas de Controle Integrado? As Áreas de Controle Integrado surgiram no âmbito 
do acordo do Mercosul para agilizar os trâmites envolvidos em uma operação de comércio 
exterior. Imagine uma importação vinda da Argentina para o Brasil por via terrestre (caminhão). 
Logo antes de sair da Argentina o caminhão deve se submeter a todos os controles aduaneiros 
de exportação daquele país para, logo em seguida que cruzar a fronteira, se submeter a 
todos os controles de importação do Brasil. Para evitar essa dupla parada, que exige tempo e, 
portanto, gera custos, os parceiros do Mercosul acordaram em efetuar o controle aduaneiro 
de exportação de um país e o controle aduaneiro de importação do outro país em um mesmo 
local físico. Essas são as chamadas Áreas de Controle Integrado, que, dependendo do acordado, 
podem estar localizadas no Brasil ou em um país parceiro do Mercosul. Quando a ACI se 
encontra localizada no Brasil, o país parceiro do Mercosul que faz o controle aduaneiro no 
local tem o poder de ali exercer a sua legislação aduaneira. Esse local é também conhecido 
como exclave aduaneiro. Por outro lado, quando a ACI se encontra localizada no país vizinho, a 
Aduana brasileira tem o poder-dever de exercer naquele espaço a jurisdição aduaneira. Para o 
Brasil, esse local é visto como um enclave aduaneiro.

1.1 Território Aduaneiro

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 2º a 4º)

Já vimos que o território aduaneiro compreende todo o território nacional. Mas por que dar 
um nome diferente (território aduaneiro) se é a mesma coisa (que território nacional)? Porque 
o legislador tinha a intenção de separar esse território aduaneiro em duas partes distintas: a 
zona primária e a zona secundária.

A zona primária é constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira 
local: a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados; a área 
terrestre, nos aeroportos alfandegados; e a área terrestre, que compreende os pontos de 
fronteira alfandegados.

A zona secundária, por exclusão, compreende o restante do território aduaneiro (inclusive as 
águas territoriais e o espaço aéreo).

Mas por que houve a separação do território aduaneiro em zona primária e zona secundária? 
Por que o legislador quis estabelecer por onde os veículos, as pessoas e as mercadorias 
procedentes do exterior ou a ele destinadas poderiam entrar ou sair do País. E fez isso dizendo 
que somente pela zona primária (portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados) isso 
pode ocorrer.

E há alguma exceção a essa regra? Sim, o parágrafo único do art. 8º do Regulamento Aduaneiro 
– RA trata dos casos em que isso não se aplica, citando especificamente as mercadorias 
conduzidas por linhas de transmissão ou por dutos, como a energia elétrica e o gás. Por óbvio 
que não haveria como, e nem faria sentido, fazer com que essas mercadorias adentrassem o 
País, ou dele saíssem, por uma zona primária.
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Além disso, o art. 26 do RA, ao tratar do controle aduaneiro exercido sobre os veículos 
procedentes do exterior ou a ele destinados, disciplina que o titular da unidade aduaneira 
jurisdicionante poderá autorizar a entrada ou a saída de veículos por porto, aeroporto ou 
ponto de fronteira não alfandegado, em casos justificados, e sem prejuízo do referido controle 
aduaneiro. Essa previsão legal permite, por exemplo, que um avião vindo do exterior, em pane, 
pouse em um aeroporto não alfandegado (zona secundária, portanto).

A menção de que um aeroporto não alfandegado faz parte da zona secundária vale uma 
reflexão. Se buscarmos o conceito de zona primária, veremos que ele contempla todos os tipos 
de locais em que um veículo vindo do exterior ou para lá indo pode passar, independentemente 
do meio de transporte utilizada. Para o caminhão, trem e automóvel, por exemplo, temos 
os pontos de fronteira alfandegados. Para o avião temos os aeroportos alfandegados. E para 
as embarcações temos os portos alfandegados. Mas a referência que eu queria fazer é que, 
para ser considerado como zona primária, o aeroporto, o porto e o ponto de fronteira deve, 
necessariamente, ser alfandegado.

Mas o que significa ser alfandegado? Significa que a Receita Federal assim declarou o local 
e que autorizou que ali sejam realizadas algumas operações aduaneiras (entrada no País e 
saída dele de veículos, pessoas e mercadorias, para ficar no exemplo da zona primária). Isso 
pressupõe que a Aduana estará ali exercendo um controle aduaneiro de forma mais efetiva e 
constante (isso não significa, obrigatoriamente, que a fiscalização estará presente 24 horas por 
dia, sete dias por semana).  

Devido a todo o controle aduaneiro exercido em zona primária, a autoridade aduaneira poderá 
exigir que ela, ou parte dela, seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado 
de veículos, pessoas ou animais, bem como poderá estabelecer restrições à entrada de pessoas 
que ali não exerçam atividades profissionais, e a veículos não utilizados em serviço.

Por fim, a legislação aduaneira prevê ainda que Ministro de Estado da Fazenda poderá 
demarcar, na orla marítima ou na faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira. Não se trata 
de uma terceira divisão do território aduaneiro. A zona de vigilância aduaneira faz parte da zona 
secundária e é criada justamente para que se possa fazer algumas exigências fiscais e impor 
algumas proibições e restrições para a permanência de mercadorias ou a sua circulação e a de 
veículos, pessoas ou animais em uma área em que há um grande risco de que uma mercadoria 
seja introduzida clandestinamente no País (orla marítima e faixa de fronteira). O objetivo ao se 
estabelecer a Zona de Vigilância Aduaneira é propiciar um controle aduaneiro mais efetivo.

1.2 Portos, Aeroportos e Pontos de Fronteira Alfandegados 

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 5º a 8º)

Já vimos que os portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados constituem a zona 
primária. O Regulamento Aduaneiro utiliza ainda o termo locais alfandegados para fazer 
referência a esses locais. 

Vimos também que somente por esses locais poderá efetuar-se a entrada ou a saída de 
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas (exceção das mercadorias conduzidas 
por linhas de transmissão ou por dutos, ligados ao exterior).
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O que não vimos ainda é o que exatamente pode ocorrer nesses locais. E quem estabelece isso 
é a Receita Federal do Brasil, por meio de um Ato Declaratório Executivo. Esse ato, além de 
declarar o local alfandegado, estabelece as operações aduaneiras a que o local está autorizado 
a realizar sob controle aduaneiro, bem como os termos, limites e condições para sua execução.

 Se autorizado, nesses locais podem, sob controle aduaneiro: estacionar ou transitar veículos 
procedentes do exterior ou a ele destinados; ser efetuadas operações de carga, descarga, 
armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas; e 
embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados.

1.2.1 Alfandegamento

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 13 a 14)

O Edital do concurso de 2014 traz o “alfandegamento” como um subitem do tópico “portos 
aeroportos e pontos de fronteira alfandegados”.

Mas será que só esses locais, a chamada zona primária, podem ser alfandegados? A resposta 
é não. Veremos no tópico seguinte que a Receita Federal do Brasil pode também alfandegar 
recintos a fim de permitir, sob controle aduaneiro, a movimentação, armazenagem e despacho 
aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.

Aqui cabe destacar o conceito de alfandegamento não muda pelo fato de estar sendo 
alfandegado um local (porto, aeroporto ou ponto de fronteira) ou um recinto. Para ser 
alfandegado, o local ou o recinto deve assim ser declarado pela Receita Federal do Brasil. E 
a aduana estará presente para exercer o controle aduaneiro tanto nos portos, aeroportos e 
pontos de fronteira alfandegados quanto nos recintos alfandegados. O que vai diferir entre 
o alfandegamento de um porto, aeroporto ou ponto de fronteira para o alfandegamento de 
um recinto são as operações aduaneiras autorizadas a serem realizadas nesses locais. E essas 
operações estão relacionadas com as razões de existência desses locais e recintos. Enquanto que 
os portos, aeroportos e pontos de fronteira são alfandegados para estabelecer as “portas” de 
entrada no País, ou saída dele, de veículos, pessoas e mercadorias, os recintos são alfandegados 
para garantir que as mercadorias que estão chegando ao País ou dele saindo permaneçam sob 
controle aduaneiro até que tenham sua livre circulação na economia ou sua saída do território 
nacional autorizada.

É interessante destacar que o alfandegamento de um porto ou de um aeroporto não 
necessariamente alcança toda a sua área. O ato que declarar o seu alfandegamento poderá 
fazê-lo em relação a toda a área por ele ocupada ou apenas em relação a parte dela.

Em relação às cidades fronteiriças, poderão ser alfandegados pontos de fronteira para o tráfego 
local e exclusivo de veículos matriculados nessas cidades, podendo, inclusive, ser instituídos 
cadastros de pessoas que eventualmente cruzam a fronteira. Isso equivale a instituir uma zona 
primária para atender tão somente aos habitantes daqueles municípios específicos, de tal 
forma que outras pessoas, residentes em outros municípios, não estão autorizadas a entrar no 
País por esses pontos de fronteira, mesmo que alfandegados.

O art. 13, § 4º, do RA diz que poderão, ainda, ser alfandegados silos ou tanques, para 
armazenamento de produtos a granel, localizados em áreas contíguas a porto organizado ou 
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instalações portuárias, ligados a estes por tubulações, esteiras rolantes ou similares, instaladas 
em caráter permanente.

Antes de ser alfandegado, o local ou o recinto deve cumprir com uma série de requisitos, alguns 
deles estabelecidos no art. 13 do RA e outros, por força do art. 13-A do RA, estabelecidos pela 
Receita Federal do Brasil.

O art. 13 diz que o alfandegamento somente poderá ser efetivado: depois de atendidas as 
condições de instalação do órgão de fiscalização aduaneira e de infraestrutura indispensável 
à segurança fiscal; se atestada a regularidade fiscal do interessado; se houver disponibilidade 
de recursos humanos e materiais; e se o interessado assumir a condição de fiel depositário da 
mercadoria sob sua guarda.

O art. 13-A, por sua vez, diz que compete à Receita Federal do Brasil definir os requisitos técnicos 
e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos que operem com mercadorias, 
devendo estabelecer: a) segregação e proteção física da área do local ou recinto, inclusive 
entre as áreas de armazenagem de mercadorias ou bens para exportação, para importação 
ou para regime aduaneiro especial; b) disponibilização de edifícios e instalações, aparelhos de 
informática, mobiliário e materiais para o exercício de suas atividades e, quando necessário, de 
outros órgãos ou agências da administração pública federal; c) disponibilização e manutenção 
de balanças e outros instrumentos necessários à fiscalização e ao controle aduaneiros; d) 
disponibilização e manutenção de instrumentos e aparelhos de inspeção não invasiva de cargas 
e veículos, como os aparelhos de raios X ou gama; e) disponibilização de edifícios e instalações, 
equipamentos, instrumentos e aparelhos especiais para a verificação de mercadorias 
frigorificadas, apresentadas em tanques ou recipientes que não devam ser abertos durante 
o transporte, produtos químicos, tóxicos e outras mercadorias que exijam cuidados especiais 
para seu transporte, manipulação ou armazenagem; e f) disponibilização de sistemas, com 
acesso remoto pela fiscalização aduaneira, para vigilância eletrônica do recinto, para registro 
e controle de acesso de pessoas e veículos e para registro e controle das operações realizadas 
com mercadorias, inclusive seus estoques. 

Note-se que esses pontos levantados no art. 13-A (segregação das áreas de armazenagem e 
disponibilização de instalações para a fiscalização, de balanças, de scanners, de estrutura para 
a fiscalização de cargas especiais e de sistemas de vigilância) dizem respeito ao disposto no 
art. 13, inciso I (atendidas as condições de instalação do órgão de fiscalização aduaneira e de 
infraestrutura indispensável à segurança fiscal).

1.3 Recintos Alfandegados

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 9º a 12)

Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade aduaneira competente, 
na zona primária ou na zona secundária, a fim de que neles possam ocorrer, sob controle 
aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de: mercadorias procedentes 
do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial; bagagem de viajantes 
procedentes do exterior, ou a ele destinados; e remessas postais internacionais.

Vamos explorar um pouco o que foi dito no parágrafo anterior sob o aspecto do que pode 
ser feito em um recinto alfandegado. Três coisas: movimentação, armazenagem e despacho 
aduaneiro de mercadorias. Desses, apenas o despacho aduaneiro não pode ser realizado em 
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portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegado. Aliás, até pode, mas, para isso, deverão 
ser alfandegados recintos nesses locais. É isso mesmo, pode existir (e deve existir) um recinto 
alfandegado dentro de um local alfandegado (zona primária). Mas o que é exatamente um 
despacho aduaneiro? É um procedimento que se inicia com o registro de uma declaração, 
de importação ou de exportação, por exemplo, e tem por objetivo submeter a mercadoria, 
importada ou exportada, ao controle da fiscalização aduaneira. Quando tudo estiver correto e 
não existir qualquer pendência, a mercadoria é desembaraçada e é autorizada a sua circulação 
na economia nacional (se mercadoria importada) ou a sua saída do território nacional (se 
mercadoria exportada). Portanto, o registro de uma declaração aduaneira e o consequente 
início do despacho aduaneiro só pode ser realizado em um recinto alfandegado.

Sob um outro aspecto poderíamos perguntar: como assim, um recinto alfandegado em zona 
secundária? Sim, o recinto alfandegado (não estamos falando de local alfandegado, que 
equivale à zona primária) pode existir tanto em zona primária como em zona secundária. Já 
vimos que nesses recintos as mercadorias circulam ou ficam depositadas aguardando o registro 
da declaração aduaneira e o seu consequente desembaraço. E vamos combinar que os custos 
de armazenagem da mercadoria em um recinto de zona secundária são muito mais baratos 
do que em um recinto de zona primária, que muitas vezes nem possuem disponibilidade de 
armazenagem para elas. Além disso, a logística do importador ou do exportador certamente 
darão preferência a submeter as mercadorias a despacho aduaneiro em um recinto alfandegado 
perto de sua sede. 

Para que não haja dúvidas, é importante destacar que, mesmo sendo submetidas a despacho 
aduaneiro em um recinto de zona secundária, as mercadorias, importadas ou exportadas, 
continuam necessitando passar pela zona primária para entrar no País ou dele sair. Para 
exemplificar, quando a mercadoria é importada e chega em um porto alfandegado (zona 
primária), o importador tem a opção de submetê-la a despacho de importação nesse porto (que 
deverá ter um recinto alfandegado para tanto) ou de enviá-la para outro recinto alfandegado 
(mediante trânsito aduaneiro, regime aduaneiro especial que veremos mais adiante), para lá 
ficar depositada ou mesmo ser submetida a despacho de importação.

O RA fala ainda que poderão ser alfandegados, em zona primária, recintos destinados à 
instalação de lojas francas, que é mais um regime aduaneiro especial a ser explorado mais 
adiante.

Alguns recintos alfandegados mereceram um tratamento especial no RA, e até ganharam um 
nome próprio. Trata-se dos portos secos, que até o ano de 2002 eram chamados de Estações 
Aduaneiras de Interior – EADI. Portos secos, segundo definição do RA, são recintos alfandegados 
de uso público nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e 
despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem, sob controle aduaneiro.

Os portos secos poderão ser autorizados a operar com carga de importação, de exportação ou 
ambas, tendo em vista as necessidades e condições locais,

Os portos secos NÃO poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos 
alfandegados. Poderão, no entanto, ser instalados na zona primária de pontos de fronteira 
alfandegados.

As operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, bem 
como a prestação de serviços conexos, em porto seco, sujeitam-se ao regime de concessão 
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ou de permissão. A regra é o regime de permissão, sendo a exceção (regime de concessão) 
aplicada quando o porto seco estiver instalado em imóvel pertencente à União. 

1.4 Administração Aduaneira

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 15 a 25)

Sob o tópico “administração aduaneira” veremos as competências (fontes do poder-dever) e 
as prerrogativas da fiscalização aduaneira, bem como alguns deveres dos intervenientes das 
operações de comércio exterior.

O art. 15 do RA reproduz, com outras palavras, o sentido do art. 237 da Constituição Federal – 
CF. Compare os textos:

“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses 
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.”

“Art. 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o 
comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território 
aduaneiro

Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as operações de 
comércio exterior serão supervisionadas e executadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal do 
Brasil.”

A CF diz que o Ministério da Fazenda exercerá a fiscalização e o controle aduaneiro. O RA 
(Decreto do Presidente), por sua vez, diz que essa fiscalização e esse controle aduaneiro estão 
compreendidos pelo exercício da administração aduaneira, acrescentando que a fiscalização de 
tributos incidentes sobre operações de comércio exterior é competência do AFRFB.

Mas em que momento essa fiscalização e esse controle aduaneiro podem ser realizados? A 
qualquer momento antes que decaia o direito de constituir os tributos e de impor as penalidades. 
Isso significa que a fiscalização pode agir antes do registro da declaração aduaneira, após o 
seu registro mas antes do desembaraço (veremos que esse procedimento recebe o nome de 
conferência aduaneira e está definido no art. 589 do RA), ou após o desembaraço, quando, em 
uma importação, a mercadoria já se encontra com o importador (revisão aduaneira, definida 
no art. 638 do RA, ou ainda verificação de cumprimento de condições posteriores).

O art. 23 do RA disciplina que a autoridade aduaneira que proceder ou presidir a qualquer 
procedimento fiscal lavrará os termos necessários para que se documente o início do 
procedimento. Isso é fundamental para caracterizar, principalmente, o início da ação fiscal, que 
faz com que o contribuinte perca a espontaneidade.

Fiscalização em locais e recintos alfandegados

O art. 16 do RA disciplina que, nos locais e nos recintos alfandegados, a fiscalização aduaneira 
poderá ser ininterrupta, em horários determinados, ou eventual, podendo a administração 
aduaneira determinar os horários e as condições de realização dos serviços aduaneiros.
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Ininterrupta significa 24 horas por dia, sete dias por semana. Horários determinados significa 
um horário preestabelecido em que a fiscalização estará normalmente presente no local ou 
no recinto alfandegado. Eventual significa que a fiscalização não estará sempre presente, mas 
poderá fazê-lo a qualquer momento, seja por demanda do interessado, seja por iniciativa 
própria.

Mas uma fiscalização com horário determinado ou uma fiscalização eventual não significa 
que não há controle aduaneiro sobre o local ou recinto alfandegado, mas tão somente que a 
fiscalização não estará sempre presente. O controle aduaneiro continua o tempo todo. É por 
isso que uma das exigências para que se declare o local ou o recinto alfandegado é a instalação 
de um sistema de monitoramento. 

Se houver a necessidade da presença da fiscalização no local ou no recinto alfandegado em 
dias e horas fora do expediente normal da unidade aduaneira, será considerado serviço 
extraordinário, devendo os interessados, na forma estabelecida em ato normativo da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, ressarcir a administração das despesas decorrentes dos serviços a 
eles efetivamente prestados.

Não obstante o disposto no art. 16 do RA, o art. 70 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, 
alterando o art. 29 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966, previu que, para os portos, a 
presença da fiscalização deverá coincidir com a operação de cada porto. Se o porto opera 24 
horas por dia, a fiscalização deverá estar presente 24 horas por dia.

Art. 70.  O art. 29 da Lei nº 5.025, de 10 de junho de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 29.  Os serviços públicos necessários à importação e exportação deverão ser centralizados 
pela administração pública em todos os portos organizados. 

§ 1º  Os serviços de que trata o caput serão prestados em horário corrido e coincidente com a 
operação de cada porto, em turnos, inclusive aos domingos e feriados. 

§ 2º  O horário previsto no § 1º poderá ser reduzido por ato do Poder Executivo, desde que não 
haja prejuízo à segurança nacional e à operação portuária.

Precedência Aduaneira

Nos portos, nos aeroportos, nos pontos de fronteira e nos recintos alfandegados, além da 
Aduana, outras autoridades exercem suas atividades. É o caso da Polícia Federal em alguns 
locais alfandegados (zona primária) e dos fiscais da ANVISA e do MAPA, por exemplo, em alguns 
locais e recintos alfandegados.

Mas quem tem a precedência de agir caso haja mais de uma autoridade exercendo sua 
atividade em um local ou recinto alfandegado? A resposta nos é dada pelo art. 17 do RA, quando 
disciplina que a autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas 
atribuições, devendo elas prestarem auxílio imediato sempre que requisitado pela autoridade 
aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à ação fiscal. 
Além disso, a autoridade aduaneira tem competência, sem prejuízo das atribuições de outras 
autoridades, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, 
veículos, unidades de carga e mercadorias desses locais e recintos, no que interessar à Fazenda 
Nacional.

Essa mesma precedência foi estendida pelo RA para a zona de vigilância aduaneira.
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Prerrogativas da Fiscalização

Diversos artigos do RA tratam das prerrogativas da fiscalização aduaneira. O art. 24, por 
exemplo, diz que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer dependências do porto 
e às embarcações, atracadas ou não, bem como aos locais onde se encontrem mercadorias 
procedentes do exterior ou a ele destinadas. Além disso, para o desempenho dessas atribuições, 
a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos, bem como o 
apoio de força pública federal, estadual ou municipal, quando julgar necessário.

O art. 19 do RA dispõe que as pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos AFRFB, sempre que 
exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos 
magnéticos ou assemelhados, e todos os documentos, em uso ou já arquivados, que forem 
julgados necessários à fiscalização, e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e 
dependências, bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia, ou da noite, 
se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando.

O art. 22 do RA prevê que, entre outros, os tabeliães, os bancos, os corretores, os leiloeiros, 
os inventariantes e os síndicos, são obrigados a prestar informações de que disponham com 
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros, preservando o sigilo da profissão nos 
casos legalmente disciplinados. 

O art. 21 do RA disciplina que, para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 
quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, 
livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes, 
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los 

Obrigações dos intervenientes

Já vimos que a fiscalização aduaneira pode ser realizada junto ao contribuinte após a mercadoria 
já ter sido a ele entregue (em uma operação de importação). A essa fiscalização damos o nome 
de fiscalização de zona secundária. Nesses casos, a primeira coisa que o AFRFB buscará junto ao 
fiscalizado são os documentos relacionados com as operações por ele realizadas. E ele não pode 
simplesmente alegar que não possui os documentos ou se negar a apresenta-los à fiscalização 
sem que isso tenha uma consequência. Isso por força do art. 18 do RA que disciplina que o 
importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem 
têm a obrigação de manter, em boa guarda e ordem, os documentos relativos às transações 
que realizarem, pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão 
submetidos, e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos. O descumprimento 
dessa obrigação implicará no não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza 
tarifária, tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeitos retroativos à data da 
ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das 
condições previstas na legislação específica para obtê-lo. Além disso, há a previsão de aplicação 
de uma multa de 5% do valor da mercadoria e do arbitramento do preço caso não sejam 
apresentados os documentos necessários ao embarque ou desembaraço das mercadorias.

Essa obrigação também se aplica ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao agente de 
carga, ao depositário e aos demais intervenientes em operação de comércio exterior quanto 
aos documentos e registros relativos às transações em que intervierem, na forma e nos prazos 
estabelecidos pela RFB. 
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Por fim, a obrigação do importador em apresentar os documentos instrutivos de declaração 
aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e 
recepcionados eletronicamente, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, não desonerado o interveniente de manter os originais em boa guarda e 
ordem.

2. Controle Aduaneiro de Veículos

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 26 a 68)

O principal foco de controle da Aduana são as mercadorias vindas do exterior e a ele destinadas. 
Mas a Aduana controla também os veículos e as pessoas. E faz isso porque esses veículos e 
essas pessoas podem, potencialmente, trazer e levar mercadorias do/para o exterior. Essa a 
importância do controle de veículos efetuado pela Aduana.

A fim de dar efetividade ao controle aduaneiro, o legislador definiu que a entrada ou a saída de 
veículos procedentes do exterior ou a ele destinados só poderá ocorrer em porto, aeroporto 
ou ponto de fronteira alfandegado. E esse controle será exercido desde o ingresso do veículo 
no território nacional até a sua efetiva saída, sendo estendido a mercadorias e a outros bens 
existentes a bordo, inclusive a bagagem de viajantes.

Isso significa que alguém da Aduana acompanhará o veículo em todo o seu trajeto em território 
aduaneiro? Não, isso é acompanhamento fiscal e também está previsto no RA, mas somente 
para os casos em que for conveniente aos interesses da Fazenda Nacional. O controle aduaneiro 
não pressupõe o acompanhamento fiscal, apesar de visar garantir que o veículo que entra 
temporariamente no País retorne ao exterior assim que tiver cumprido seu trajeto em território 
nacional, sem deixar qualquer mercadoria no País de forma clandestina.  

Em relação à entrada ou a saída de veículos no/do País somente pelas "portas" estabelecidas 
pela definição da zona primária, já vimos que há uma exceção. O titular da unidade aduaneira 
jurisdicionante poderá autorizar a entrada ou a saída de veículos por porto, aeroporto ou ponto 
de fronteira não alfandegado, em casos justificados, e sem prejuízo do exercício do controle 
aduaneiro sobre esses veículos.

Nesse ponto, convém explicar o que significa "titular da unidade aduaneira jurisdicionante". 
Vamos por parte. Unidade aduaneira é a unidade da RFB que tem competência para aplicar a 
legislação aduaneira, e pode ser uma Inspetoria, uma Alfândega ou uma Delegacia. Unidade 
aduaneira jurisdicionante, por sua vez, é a unidade da RFB com competência para aplicar a 
legislação aduaneira no local não alfandegado em que será autorizada a entrada do veículo 
no País ou a sua saída. Titular dessa unidade é o chefe, que ocupa o cargo de Inspetor ou de 
Delegado.

Para mitigar o risco de que um veículo transportador promova uma introdução clandestina de 
mercadoria estrangeira no País ou um retorno de mercadoria nacional desonerada da carga 
tributária, a legislação aduaneira estabelece uma série de restrições para os condutores desses 
veículos que, caso não sejam observadas, podem levar ao perdimento do veículo transportador 
e, em alguns casos, também ao perdimento da mercadoria transportada.



Receita Federal (Analista) – Legislação Aduaneira – Prof. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

www.acasadoconcurseiro.com.br 2057

Dessa forma, é proibido ao condutor de veículo procedente do exterior ou a ele destinado: 
estacionar ou efetuar operações de carga ou descarga de mercadoria, inclusive transbordo, 
fora de local habilitado; trafegar no território aduaneiro em situação ilegal quanto às normas 
reguladoras do transporte internacional correspondente à sua espécie; e desviá-lo da rota 
estabelecida pela autoridade aduaneira, sem motivo justificado.

Também é proibido ao condutor do veículo colocá-lo nas proximidades de outro, sendo um 
deles procedente do exterior ou a ele destinado, de modo a tornar possível o transbordo de 
pessoa ou mercadoria, sem observância das normas de controle aduaneiro, com exceção dos 
veículos: de guerra, salvo se utilizados no transporte comercial; das repartições públicas, em 
serviço; autorizados para utilização em operações portuárias ou aeroportuárias, inclusive de 
transporte de passageiros e tripulantes; e que estejam prestando ou recebendo socorro. 

Prestação de Informações pelo Transportador 

Todo transportador deve prestar informações à RFB sobre a chegada do veículo procedente 
do exterior ou a ele destinado, bem como informações sobre as cargas transportadas. No caso 
de transporte marítimo, por exemplo, o transportador deve prestar as informações sobre as 
cargas até 48 horas antes da chegado no navio, e, no caso de transporte aéreo, a informação 
deve ser prestada antes da chegada do avião, podendo ser complementada até 2 horas após.

Também devem prestar informações sobre as operações que executem e as respectivas cargas 
o agente de carga e o operador portuário.

Agente da carga é aquele que faz a intermediação entre o importador ou exportador e o 
transportador. O RA o define como sendo qualquer pessoa que, em nome do importador ou 
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste 
serviços conexos. Consolidar cargas significa pegar várias pequenas cargas e colocá-las em 
uma única unidade de carga para transporte. Quando chega no local de destino, um agente 
desconsolidador de cargas pegará essa unidade de carga consolidada e entregará cada pequena 
carga ao seu destinatário.

Operador portuário, por sua vez, é a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades 
de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, 
destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado. É 
ele o responsável por descarregar os contêineres dos navios para o cais do porto.

Após a prestação das informações sobre o veículo e sobre as cargas transportadas, e a efetiva 
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada.

A carga, a descarga ou o transbordo em embarcações procedentes do exterior somente poderão 
ser executadas depois de prestadas as informações sobre o veículo e sobre as cargas.

Por fim, as empresas de transporte internacional que operem em linha regular, por via aérea ou 
marítima, também deverão prestar informações sobre tripulantes e passageiros que transporte.
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Busca em Veículos

Vimos que o interesse da Aduana em realizar um controle aduaneiro no veículo vindo do 
exterior ou a ele destinado encontra-se no fato de que que esse veículo pode, potencialmente, 
estar transportando mercadoria para dentro ou para fora do País. E essa mercadoria pode estar 
entrando no País ou dele saindo de forma clandestina, sem qualquer registro junto à Aduana. 
A fim de combater essas situações, o RA dispõe sobre o procedimento de busca em veículos, 
que permite à autoridade aduaneira proceder a buscas em qualquer veículo para prevenir e 
reprimir a ocorrência de infração à legislação aduaneira, inclusive em momento anterior à 
prestação das informações sobre a chegada do veículo e sobre as cargas, bastando, para isso, 
que comunique, verbal ou por escrito, ao responsável pelo veículo.

Na prática, a autoridade aduaneira sobe no veículo a fim de procurar mercadorias que não 
constem dos documentos emitidos pelo transportador e/ou que estejam escondidas, por 
exemplo, em fundos falsos.

Havendo indícios de falsa declaração de conteúdo, a autoridade aduaneira poderá determinar 
a descarga de volume ou de unidade de carga, para a devida verificação, lavrando-se termo. 

Controle dos Sobressalentes e das Provisões de Bordo 

As mercadorias incluídas em listas de sobressalentes e provisões de bordo deverão corresponder, 
em quantidade e qualidade, às necessidades do serviço de manutenção do veículo e de uso ou 
consumo de sua tripulação e dos passageiros, devendo ficar depositadas em compartimento 
fechado as mercadorias que não forem necessárias aos fins indicados durante a permanência 
do veículo na zona primária.

Unidades de Carga 

É livre, no País, a entrada e a saída de unidades de carga e seus acessórios e equipamentos, 
de qualquer nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico, aplicando-se 
automaticamente a esses bens o regime de admissão temporária ou de exportação temporária. 

Unidade de carga é qualquer equipamento adequado à unitização de mercadorias a serem 
transportadas, sujeitas a movimentação de forma indivisível. 

Identificação de Volumes no Transporte de Passageiros 

Devido a vários problemas encontrados no passado em que a fiscalização aduaneira subia 
em um ônibus proveniente, por exemplo, de Foz do Iguaçu e encontrava diversos volumes, 
no bagageiro ou na cabine dos passageiros, para os quais o proprietário não se acusava, foi 
criada, em 2003, uma obrigação para o transportador de passageiros, no caso de veículo em 
viagem internacional ou que transite por zona de vigilância aduaneira, identificar os volumes 
transportados como bagagem em compartimento isolado dos viajantes e seus respectivos 
proprietários, devendo essa identificação ocorrer também em relação aos volumes portados 
pelos passageiros no interior do veículo, no caso de transporte terrestre de passageiros.
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Para as mercadorias não sejam bagagem e estejam sendo transportadas em compartimento 
isolado dos viajantes, o transportador deve emitir o respectivo conhecimento de transporte. 

Caso a mercadoria seja transportada sem a identificação do respectivo proprietário, a lei faz 
presumir que, para efeitos fiscais, elas sejam de propriedade do transportador, sujeitando-o a 
todas as penalidades aplicáveis.

Manifesto de Carga

Antes de tratarmos do manifesto de carga é importante que tenhamos uma noção do que seja 
conhecimento de carga (também conhecido como conhecimento de frete, conhecimento de 
transporte ou conhecimento de embarque).

Esse é um documento que representa o contrato de serviço de transporte firmado pelo 
importador ou exportador com o transportador, com o agente de cargas ou com o operador de 
transporte multimodal, em que o contratado se compromete a entregar, em local estabelecido, 
as mercadorias a pessoa designada pelo contratante. É o contratado o responsável pela emissão 
do conhecimento de carga, ainda que não seja ele quem efetivamente faça o transporte da 
mercadoria.

O conhecimento de carga, além de representar o contrato de transporte, faz prova do 
recebimento da carga a ser transportada, serve como prova de propriedade ou posse da 
mercadoria e constitui um título de crédito transferível por meio de endosso. 

Ele deverá conter, entre outras, as informações do emissor, do remetente e do consignatário, o 
local de procedência e de destino da mercadoria, as características da carga a ser transportada 
e o valor do frete correspondente.

O manifesto de carga, por sua vez, é um documento do veículo transportador no qual é feito 
o registro das cargas existentes a bordo. Aqui cabe uma advertência: quando falamos que 
o manifesto registra as cargas que sobem a bordo do veículo não estamos nos referindo ao 
conteúdo dos volumes entregues pelo contratante do serviço de transporte. O transportador 
não abre cada volume para saber o que está sendo entregue a ele para transporte. Dessa 
forma, o que consta no manifesto é a quantidade de volumes transportados. Em realidade, o 
manifesto consiste em uma lista dos conhecimentos das cargas presentes a bordo com uma 
indicação das principais informações contidas nesses conhecimentos.

O RA disciplina que a mercadoria procedente do exterior, transportada por qualquer via, será 
registrada em manifesto de carga ou em outras declarações de efeito equivalente, devendo 
o responsável pelo veículo apresenta-lo à RFB, acompanhado da cópia dos conhecimentos 
de carga correspondentes e da lista de sobressalentes e provisões de bordo. Se for o caso, o 
responsável pelo veículo apresentará ainda, em complemento a esses documentos, relação das 
unidades de carga vazias existentes a bordo, declaração de acréscimo de volume ou mercadoria 
em relação ao manifesto e outras declarações ou documentos de seu interesse.

Ok, entendi. O manifesto mostra o que o veículo está transportando. Mas quando exatamente 
ele deve ser emitido e quando ele deve ser entregue à RFB?
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O manifesto de carga deve ser emitido em cada porto em que carga é embarcada, e deve 
ser entregue à RFB em cada porto em que carga é desembarcada (referente àquela carga 
específica).

Vamos supor que um navio esteja atracado no porto de Hamburgo recebendo carga a ser 
transportada para o Brasil, mas não exatamente para o mesmo porto. Uma carga está destinada 
ao porto de Santos e duas outras ao porto de Rio Grande. Saindo de Hamburgo o navio para 
no porto de Barcelona e embarca uma carga para o porto de Santos e outra para o porto de 
Paranaguá. Temos então que o navio está transportando duas cargas para o porto de Rio 
Grande, ambas embarcadas em Hamburgo, uma carga para o Porto de Paranaguá, embarcada 
em Barcelona, e duas cargas para o porto de Santos, uma embarcada em Hamburgo e outra em 
Barcelona. Quantos manifestos serão emitidos?

A resposta é simples, será emitido um manifesto para cada porto de embarque que carregue 
carga para um mesmo porto de desembarque. Assim, em Hamburgo será emitido um manifesto 
para a carga destinada a Santos e um manifesto para as duas cargas destinadas a Rio Grande. 
Em Barcelona será emitido um manifesto para a carga destinada a Santos e um manifesto para 
a carga destinada a Paranaguá. No total serão quatro manifestos.

Chegando em Santos, o responsável pelo veículo apresentará à RFB os dois manifestos 
referentes às cargas ali desembarcadas, tendo um deles sido emitido em Hamburgo e outro em 
Barcelona. Em Paranaguá será apresentado o manifesto emitido em Barcelona, relativo à carga 
descarregada, e em Rio Grande será apresentado o manifesto emitido em Hamburgo referente 
às duas cargas ali descarregadas.

O RA explica isso dizendo que, para cada ponto de descarga no território aduaneiro, o veículo 
deverá trazer tantos manifestos quantos forem os locais, no exterior, em que tiver recebido 
carga.

E complementa o RA dizendo que a não apresentação de manifesto ou declaração de efeito 
equivalente, em relação a qualquer ponto de escala no exterior, será considerada declaração 
negativa de carga.

Uma questão surge aqui: é possível descarregar uma carga em um local diverso do indicado no 
manifesto? Sim, mas isso tem que ser autorizado pela autoridade aduaneira do novo destino, 
que comunicará o fato à unidade com jurisdição sobre o local para onde a mercadoria estava 
manifestada. 

Ok. Uma outra questão: por que toda a carga contida a bordo do veículo deve constar em 
manifesto? Porque se não constasse, o risco de o veículo transportador descarregar de forma 
clandestina uma carga em território nacional seria muito grande, e ninguém nunca ficaria 
sabendo disso. Por isso que uma mercadoria encontrada a bordo do veículo sem registro em 
manifesto está sujeita a pena de perdimento.

Em termos formais, o manifesto de carga deve conter: a identificação do veículo e sua 
nacionalidade; o local de embarque e o de destino das cargas; o número de cada conhecimento; 
a quantidade, a espécie, as marcas, o número e o peso dos volumes; a natureza das mercadorias; 
o consignatário de cada partida; a data do seu encerramento; e o nome e a assinatura do 
responsável pelo veículo. 

Em caso de divergência entre o manifesto e o conhecimento de carga, prevalecerá este, 
podendo a correção do manifesto ser feita de ofício.
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Se objeto de conhecimento regularmente emitido, a omissão de volume em manifesto de 
carga poderá ser suprida mediante a apresentação da mercadoria sob declaração escrita do 
responsável pelo veículo, anteriormente ao conhecimento da irregularidade pela autoridade 
aduaneira. 

Por fim, o manifesto será submetido à conferência final para apuração da responsabilidade por 
eventuais diferenças quanto à falta ou ao acréscimo de mercadoria, mediante confronto do 
manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou armazenamento (note-se 
que até 2013 a conferência final de manifesto era feita em batimento apenas com os registros de 
descarga, podendo agora ser também feita com a utilização dos registros de armazenamento).

Veículos Terrestres

No caso de partida que constitua uma só importação e que não possa ser transportada num 
único veículo, será permitido o seu fracionamento em lotes, devendo cada veículo apresentar 
seu próprio manifesto e o conhecimento de carga do total da partida.

A entrada, no território aduaneiro, dos lotes subsequentes ao primeiro deverá ocorrer dentro 
de trinta dias contados do início do despacho de importação. Descumprido esse prazo, o cálculo 
dos tributos correspondentes aos lotes subsequentes será refeito com base na legislação 
vigente à data da sua efetiva entrada.

3. Tributos Incidentes sobre o Comércio Exterior

Diversos são os tributos incidentes sobre as operações de comércio exterior, cada qual com 
uma função e característica diferentes.

Para fins didáticos podemos separar esses tributos em quatro tipos diferentes. O primeiro 
grupo tem caráter extrafiscal e a função de regular o fluxo de comércio exterior. Se o País 
tem interesse na importação de determinada mercadoria, baixa-se o tributo e estimula-se a 
importação. É por isso que os bens de primeira necessidade têm uma alíquota menor do que 
os bens supérfluos. Fazem parte desse grupo o imposto sobre a importação e o imposto sobre 
a exportação.

Um segundo grupo de tributos têm caráter nivelador e são cobrados sobre o produto importado 
porque o produto nacional também sofre a incidência desses tributos. É o tratamento 
isonômico sendo dado ao produto importado. Fazem parte desse grupo de tributos o IPI 
vinculado à importação, a contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-Importação, a 
CIDE-Combustíveis e o ICMS importação.

Um terceiro grupo de tributos incide sobre as importações em função de operação interna 
necessária à operação. É o caso, por exemplo, da Taxa de Utilização do Siscomex e a Taxa de 
Utilização do Sistema Mercante.

Há ainda um outro tributo cobrado nas operações de importação realizadas por via aquaviária 
que não se enquadra nos grupos anteriormente definidos. Trata-se do Adicional ao Frete para 
a Renovação da Marinha Mercante, contribuição de intervenção no domínio econômico que 
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se destina a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento 
da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e incide 
sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza 
descarregada em porto brasileiro.

3.1 Regramento Constitucional e Legislação Específica

O art. 145 da CF diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 
impostos e taxas, estas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 
sua disposição.

O art. 153, por sua vez, diz que compete à União instituir impostos sobre importação de produtos 
estrangeiros, sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados e sobre 
produtos industrializados. O § 1º desse art. 153 diz ainda que é facultado ao Poder Executivo, 
atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas desses impostos, 
de tal forma que eles não estão sujeitos ao princípio da legalidade. Eles também não estão 
sujeitos, por força do § 1º do art. 150, ao princípio da anterioridade. Em relação à anterioridade 
nonagesimal, ela não alcança apenas os impostos sobre importação e sobre exportação (art. 
150, § 1º), sendo esse princípio aplicável ao IPI. 

Uma curiosidade é a aparente redundância do termo exportação para o exterior utilizado pela 
CF. Mas isso tem uma explicação. No passado, uma mercadoria podia ser "exportada" de um 
Estado para outro da federação brasileira.

Em relação ao ICMS, mesmo que a operação se inicie no exterior, o art. 155 da CF deu a 
competência de sua instituição para os Estados e para o Distrito Federal.

O art. 149 da CF diz que compete à União instituir contribuições sociais e contribuições de 
intervenção no domínio econômico, observados os princípios da legalidade e da anterioridade.

Em relação à legislação específica, podemos citar aquela que instituiu cada um dos tributos 
incidentes sobre o comércio exterior, mas é preciso ter consciência que diversas outras leis 
acabaram tratando da matéria. 

A tabela a seguir mostra o tributo incidente sobre a operação de comércio exterior, a sua 
espécie, a lei que o instituiu e o seu fato gerador:
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Tributo Espécie Legislação Fato Gerador

Imposto de 
Importação Imposto DL 37/66 

Art. 1º O imposto sobre a importação incide 
sobre mercadoria estrangeira e tem como fato 
gerador sua entrada no Território Nacional.

Imposto de 
Exportação Imposto DL 1578/77 

Art. 1º O Imposto sobre a Exportação, para 
o estrangeiro, de produto nacional ou 
nacionalizado tem como fato gerador a saída 
deste do território nacional. 

IPI vinculado à 
importação Imposto L 4502/64 

Art. 2º Constitui fato gerador do imposto:
I – quanto aos produtos de procedência 
estrangeira o respectivo desembaraço 
aduaneiro; 

PIS/Pasep-
Importação

COFINS-
Importação 

Contribuição 
Social L 10865/04 

Art. 3º O fato gerador será:
I – a entrada de bens estrangeiros no território 
nacional; ou

CIDE-
Combustíveis

Contribuição 
de Intervenção 

no Domínio 
Econômico 

L 10336/01 

Art. 3º A Cide tem como fato geradores as 
operações, realizadas pelos contribuintes 
referidos no art. 2º, de importação e de 
comercialização no mercado interno de:
I – gasolina e suas correntes;
II – diesel e suas correntes;

Taxa de 
Utilização do 

Siscomex
Taxa L 9716/98 

Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do 
Sistema Integrado de Comércio Exterior – 
SISCOMEX, administrada pela Secretaria da 
Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 1º A taxa a que se refere este artigo 
será devida no Registro da Declaração de 
Importação, à razão de: 

Tributo Espécie Legislação Fato Gerador

Taxa de 
Utilização do 

Mercante
Taxa L 10893/04 

Art. 37. Fica instituída a Taxa de Utilização do 
MERCANTE.
§ 1º A taxa a que se refere este artigo será 
devida na emissão do número "conhecimento 
de embarque do MERCANTE – CE-
MERCANTE", à razão de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) por unidade, e cobrada a partir de 1º 
de janeiro de 2005. 

AFRMM 

Contribuição 
de Intervenção 

no Domínio 
Econômico 

L 10893/04 

Art. 4º O fato gerador do AFRMM é o início 
efetivo da operação de descarregamento da 
embarcação em porto brasileiro.

ICMS Imposto LC 87/96 

Art. 12 Considera-se ocorrido o fato gerador 
do imposto no momento:
IX – do desembaraço aduaneiro de 
mercadorias ou bens importados do exterior; 
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3.2 Produtos, Bens e Mercadorias

Não obstante os termos produto, bem e mercadoria possuírem significados distintos, em 
matéria aduaneira esses termos são utilizados como sinônimos.

Veja por exemplo os arts. 249 e 70 do RA:

Art. 249. A importação de produtos estrangeiros está sujeita ao pagamento da contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.

Parágrafo único. Consideram-se estrangeiros, para efeito de incidência da contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, os bens referidos no art. 70.

Art. 70. Considera-se estrangeira, para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional ou 
nacionalizada exportada, que retorne ao País, salvo se:

É esclarecedor notar que em um mesmo artigo (art. 249) o RA fala em produtos no caput e 
em bens no parágrafo único, e no art. 70, referido no parágrafo único do art. 249, o RA faz 
referência a mercadoria. Fica muito claro que os três termos referem-se à mesma coisa.

3.3 Produtos Estrangeiros, Produtos Nacionais, Nacionalizados e 
Desnacionalizados

Produto estrangeiro é aquele produzido no exterior, aquele que possui origem em um país 
estrangeira. A entrada do produto estrangeiro no País se dá por meio de uma importação e, se 
não for nacionalizado, sua saída ocorre por meio de uma reexportação.

Produto nacional é aquele produzido no Brasil aquele que possui origem brasileira. A entrada 
do produto nacional no País, sem que tenha havido sua desnacionalização, ocorre por meio de 
uma reimportação. A saída dele do País, por sua vez, se dá por meio de uma exportação.

Produto nacionalizado é o produto estrangeiro importado a título definitivo. Segue a mesma 
lógica do produto nacional. Sua entrada no País se dá por meio de uma reimportação e sua 
saída por meio de uma exportação.

Produto desnacionalizado é o produto nacional exportado a título definitivo. Segue a mesma 
lógica do produto estrangeiro. Sua entrada no País ocorre por meio de uma importação e sua 
saída por meio de uma reexportação.

4. Imposto de Importação

Já vimos que o imposto sobre importação é um tributo extrafiscal que tem a função de regular 
o fluxo das mercadorias importadas, não se submetendo, por isso, aos princípios da legalidade, 
da anterioridade e da anterioridade nonagesimal. Vejamos agora os elementos característicos 
desse imposto.



Receita Federal (Analista) – Legislação Aduaneira – Prof. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

www.acasadoconcurseiro.com.br 2065

4.1 Sujeitos Ativo e Passivo

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 104 a 106)

Segundo o art. 119 do CTN, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, 
titular da competência para exigir o seu cumprimento. E já vimos que o art. 153, inciso I, da CF 
deu competência à União para instituir o imposto sobre importação. 

Dessa forma, sujeito ativo do imposto sobre importação é a União.

Por outro lado, o art. 121, também do CTN, define que o sujeito passivo da obrigação principal 
é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e diz-se contribuinte, 
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, 
e responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei.

Ao disciplinar a sujeição passiva, a legislação aduaneira elegeu como contribuinte do imposto 
sobre importação: o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de 
mercadoria estrangeira no território aduaneiro; o destinatário de remessa postal internacional 
indicado pelo respectivo remetente; e o adquirente de mercadoria entrepostada.

É bom esclarecer aqui o que vem a ser mercadoria entrepostada. Para isso faremos referência 
a um regime aduaneiro especial chamado entreposto aduaneiro. A mercadoria que vem para 
esse regime pode ficar depositada por até um ano em um depósito esperando que o seu 
consignatário, ou alguém que tenha adquirido essa mercadoria nesse meio tempo, registre 
uma declaração de importação a fim de permitir a livre circulação da mercadoria na economia 
nacional. A pessoa que adquirir a mercadoria entrepostada, apesar de não ser o importador, 
justamente por não ter promovido a entrada da mercadoria, registrará a DI de consumo e será 
considerada contribuinte do imposto.

O legislador elegeu ainda como sujeito passivo, na figura de responsável, o transportador, 
quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive 
em percurso interno e o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia 
de mercadoria sob controle aduaneiro.

Ué, como assim? O transportador e o depositário são responsáveis pelo imposto sobre 
impostação? Mas como, se eles não importam nada? Sim, o transportador e o depositário 
podem vir a ser chamados a pagar o imposto sobre importação. Mas somente em relação 
às mercadorias que estavam sob sua custódia e que não forem encontradas (mercadorias 
extraviadas). Se a mercadoria estava com o transportador ou com o depositário e sumiu, a 
presunção é de que tenha entrado em circulação na economia nacional. E o transportador tem 
a responsabilidade pessoal sobre esse fato. Ele tinha o dever de zelar pela mercadoria e não o 
fez. É por isso que se cobra o imposto da pessoa responsável pelo extravio da mercadoria. E só 
dela.

Diferentemente, há casos em que mais de uma pessoa pode ser chamada a responder pelo 
imposto. Diz o RA que é responsável solidário pelo imposto: o adquirente ou o cessionário 
de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto; o representante, no País, do 
transportador estrangeiro; o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de 
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora; 
o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de 
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pessoa jurídica importadora; o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer 
subcontratado para a realização do transporte multimodal; e o beneficiário de regime aduaneiro 
suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria 
no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução de etapa da 
cadeia industrial do produto a ser exportado.

Aqui também valem algumas explicações. O primeiro caso de responsabilidade solidária é 
tranquilo. Se alguém importa um bem com isenção e vende esse bem para uma terceira pessoa, 
que não cumpre os requisitos para também fazer jus a essa isenção, o benefício é revogado e o 
imposto cobrado tanto do importador quanto do adquirente dessa mercadoria importada. Isso 
chama solidariedade. A União pode cobrar de qualquer um deles, não havendo benefício de 
ordem. E se um pagar, os outros aproveitam.

O segundo caso também não gera dificuldades de entendimento. Se o transportador que 
extraviou a mercadoria é um estrangeiro, como dar efetividade à cobrança do imposto devido? 
Para resolver essa questão, o legislador nomeou como responsável pelo imposto, junto 
(solidariamente) com o transportador estrangeiro, o seu representante no País.

O terceiro caso é um pouco mais complicado. Diz o RA que é responsável solidário pelo imposto 
o adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem. Mas o que é uma importação 
por conta e ordem? Imagine que uma pessoa adquira alguma coisa no exterior e não queira 
se envolver com as questões que envolvem a formalização de uma importação. Decide então 
contratar uma terceira pessoa para registrar a DI. Isso é possível de ser feito desde que tudo fique 
muito claro para a RFB. Nesse caso, tanto aquele que registrou a DI como aquele que adquiriu a 
mercadoria no exterior (esse cara é chamado de adquirente de mercadoria importada por sua 
conta e ordem) respondem solidariamente pelo pagamento do imposto sobre importação, o 
primeiro como contribuinte e o segundo como responsável. É importante observar que há uma 
presunção de que a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos 
de terceiro presume-se por conta e ordem deste.

O quarto caso é parecido com o terceiro. A diferença é que a pessoa não adquire a mercadoria 
no exterior, mas contrata alguém para fazer isso. Trata-se de uma modalidade de importação 
chamada de importação por encomenda. Tanto o encomendante quanto o importador vão 
responder pelo imposto sobre importação, o primeiro como responsável e o segundo como 
contribuinte.

O quinto caso também é um pouco enrolado. Transporte multimodal é um tipo de transporte 
que utiliza mais de um modal para levar a mercadoria de um local a outro. O contrato de 
transporte é firmado com o operador de transporte multimodal, que não necessariamente 
se incumbirá do transporte da mercadoria. Assim, tanto esse operador como o transportador 
propriamente dito responderão pelo imposto, caso a mercadoria seja extraviada. 

Por fim, o caso em que a empresa A importa mercadoria com suspensão do imposto para 
realizar uma etapa da cadeia industrial e entregar o produto dessa industrialização à empresa 
B, beneficiária desse regime suspensivo. A empresa B, então, incorpora esse produto 
industrializado a um outro produto que será exportado. Caso ocorra algum problema e o 
produto não seja exportado, o regime resta inadimplido e o imposto será cobrado tanto da 
empresa A, como contribuinte, quanto da empresa B, como responsável.
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4.2 Incidência

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 69 a 71)

O art. 69 do RA define que o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. E o 
seu parágrafo único diz que incide, inclusive, sobre bagagem de viajante e sobre bens enviados 
como presente ou amostra, ou a título gratuito.

Esse é mais um artigo do RA que poderíamos usar como exemplo para dizer que mercadoria 
e bem tem o mesmo significado na legislação aduaneira. E acrescentamos mais um termo à 
lista: a bagagem também é tratada como mercadoria na legislação aduaneira. Basta lembrar 
que as compras que fazemos no exterior e trazemos em nossas malas também estão sujeitas à 
fiscalização e serão tributadas se excederem o limite de isenção permitido.

E a mercadoria nacional, ou mesmo nacionalizada, que saia do País a título definitivo 
(desnacionalizada, portanto) e depois retorne, também sofrerá a incidência do imposto 
e importação? Sim. O art. 70 do RA diz que se considera estrangeira, para fins de incidência 
do imposto, a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retorne ao País. Mas há 
exceções. Não será considerada estrangeira a mercadoria que: for enviada em consignação e 
não for vendida no prazo autorizado; for devolvida por motivo de defeito técnico, para reparo 
ou para substituição; retornar por motivo de modificações na sistemática de importação por 
parte do país importador, por motivo de guerra ou de calamidade pública ou por outros fatores 
alheios à vontade do exportador.

Serão ainda considerados estrangeiros, para os fins de incidência do imposto, os equipamentos, 
as máquinas, os veículos, os aparelhos e os instrumentos, bem como as partes, as peças, os 
acessórios e os componentes, de fabricação nacional, adquiridos no mercado interno pelas 
empresas nacionais de engenharia, e exportados para a execução de obras contratadas no 
exterior, na hipótese de retornarem ao País.

Ok, o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Isso significa que toda 
mercadoria estrangeira que chegar ao País estará sujeita ao pagamento do imposto de 
importação. Existe alguma exceção? Sim, o RA dispõe sobre as hipóteses de não incidência em 
seu art. 71. Diz lá que o imposto não incide sobre: mercadoria estrangeira que, corretamente 
descrita nos documentos de transporte, chegar ao País por erro inequívoco ou comprovado de 
expedição, e que for redestinada ou devolvida para o exterior; mercadoria estrangeira idêntica, 
em igual quantidade e valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada 
que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a 
que se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda; 
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em 
que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida; mercadoria estrangeira devolvida 
para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação 
editada pelo Ministério da Fazenda; embarcações construídas no Brasil e transferidas por 
matriz de empresa brasileira de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem 
ao registro brasileiro, como propriedade da mesma empresa nacional de origem; mercadoria 
estrangeira destruída, sob controle aduaneiro, sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de 
desembaraçada (até o ano de 2013 isso só se aplicava para as mercadorias avariadas ou que se 
revelassem imprestáveis para os fins a que se destinava); e mercadoria estrangeira em trânsito 
aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída.
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4.3 Fato Gerador
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 72 a 74)

A definição do fato gerador é de fundamental importância, uma vez que o lançamento do 
crédito tributário irá se reportar à data de sua ocorrência e será regido pela lei então vigente, 
ainda que posteriormente modificada ou revogada.

A legislação aduaneira define o fato gerador do imposto de importação como sendo a entrada 
de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. O problema que surge aqui é, como saber 
qual é o exato momento em que isso ocorre? Em que momento o navio entra nas águas 
territoriais? Em que momento o avião entra no espaço aéreo brasileiro?

A fim de resolver o problema causado pela imprecisão na determinação da entrada da 
mercadoria no território aduaneiro, o legislador definiu que, para efeito de cálculo do imposto, 
considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação de 
mercadoria submetida a despacho para consumo. Essa é a regra geral daquela mercadoria que 
vem para o País para aqui permanecer a título definitivo, e que registra uma declaração de 
importação para esse fim.

Mas e quando não há a necessidade de registro da DI para que a mercadoria permaneça no 
País, ou quando a mercadoria foi introduzida sem o cumprimento dessa formalidade, qual 
a data que vamos considerar para efeito de cálculo do imposto? Nesse caso o legislador 
definiu que se considera ocorrido o fato gerador no dia do lançamento do correspondente 
crédito tributário. E definiu especificamente as hipóteses: bens contidos em remessa postal 
internacional não sujeitos ao regime de importação comum; bens compreendidos no conceito 
de bagagem, acompanhada ou desacompanhada; mercadoria constante de manifesto ou de 
outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade 
aduaneira; e mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na 
hipótese em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada.

Alguém poderia perguntar em relação ao extravio: se a mercadoria sumiu, como se pode 
afirmar que ela entrou no País? E se ela não entrou no País, qual é a base legal para se dizer que 
o fato gerador ocorreu? Ora, essa situação é aquela que chamamos de fato gerador presumido. 
E há previsão legal para isso. Diz o RA que, para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-
se entrada no território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio 
tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. É isso que permite a cobrança do imposto 
sobre a mercadoria extraviada.

Ainda com relação ao extravio, mas valendo também para o excesso, a legislação determina que, 
quando se trata de mercadoria a granel, as diferenças percentuais, apuradas na verificação da 
mercadoria, no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência 
do imposto, até o limite de um por cento, devendo ser cobrado o imposto sobre todo excesso 
ou toda a falta na hipótese de diferença superior a esse percentual. 

Uma outra situação é aquela que trata da mercadoria abandonada por decurso de prazo de 
permanência em recinto alfandegado. Sim, a mercadoria não pode ficar indefinidamente 
armazenada em um recinto. Os recintos de zona primária, por exemplo, permitem que 
a mercadoria fique ali depositada por até 90 dias antes que se inicie o despacho aduaneiro 
(se registre a DI). Passado esse prazo ela é considerada abandonada e fica sujeita à pena de 
perdimento. Porém, antes de aplicada a pena, o importador pode solicitar ao titular da unidade 
para registrar a DI. Se autorizado, a data de ocorrência do fato gerador a ser considerada não é 
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aquela do registro da DI, mas sim a data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria 
em recinto alfandegado.

Por fim, também será considerado ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração 
de admissão temporária para utilização econômica. Admissão temporária para utilização 
econômica é um regime aduaneiro especial em que a mercadoria vem para o País a título 
não definitivo (não se trata, portanto, de uma declaração de importação para consumo) para 
ser explorada economicamente, pagando os tributos proporcionalmente ao tempo que aqui 
permaneça.

A legislação aduaneira disciplina ainda que não constitui fato gerador do imposto a entrada 
no território aduaneiro: do pescado capturado fora das águas territoriais do País, por empresa 
localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade 
pesqueira; e de mercadoria à qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, 
ainda que descumprido o regime.

4.4 Base de Cálculo
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 75 a 89)

Apesar de a legislação aduaneira dispor sobre a base de cálculo do imposto de importação 
em função do tipo de alíquota aplicável, ad valorem ou específica, não existe, hoje, alíquota 
específica definida para esse imposto. De qualquer forma, diz a legislação que, quando a 
alíquota for ad valorem, a base de cálculo do imposto é o valor aduaneiro. Quando a alíquota 
for específica, a base de cálculo é a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida 
estabelecida.

E como se determina o valor aduaneiro de uma mercadoria? Em regra vamos utilizar as normas 
contidas no Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio – Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT.

Esse acordo procura estabelecer um valor aduaneiro baseado em preços reais, de tal forma que 
define como primeiro método de valoração o valor de transação, isto é, o preço efetivamente 
pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação, 
ajustado com as disposições contidas em seu artigo 8.

Dentre os ajustes encontrados no artigo 8 do AVA/GATT, alguns são de uso obrigatório pelos 
países signatários do acordo e alguns são de uso opcional. Os ajustes de uso opcional, o Brasil 
optou por integrá-los à base de cálculo do imposto e importação, dispondo no art. 77 do RA 
que integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado: o custo 
de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga 
ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada 
no território aduaneiro; os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao 
transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e o custo do 
seguro da mercadoria durante as operações referidas.

Mas o RA também dispõe sobre aquilo que não integra o valor aduaneiro. Nesse sentido, não 
integram o valor aduaneiro, segundo o método do valor de transação, desde que estejam 
destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada, na respectiva 
documentação comprobatória, os encargos relativos à construção, à instalação, à montagem, 
à manutenção ou à assistência técnica, relacionados com a mercadoria importada, executados 
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após a importação; e os custos de transporte e seguro, bem como os gastos associados ao 
transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir da entrada formal do veículo no País.

Também não fazem parte do valor aduaneiro os juros devidos em razão de contrato de 
financiamento firmado pelo importador e relativos à compra de mercadorias importadas, 
desde que sejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, o 
contrato de financiamento tenha sido firmado por escrito e o importador possa comprovar que 
as mercadorias sejam vendidas ao preço declarado como o efetivamente pago ou por pagar e 
a taxa de juros negociada não exceda o nível usualmente praticado nesse tipo de transação no 
momento e no país em que tenha sido concedido o financiamento.

Em relação ao software, a base de cálculo do imposto de importação considerará unicamente o 
custo ou valor do suporte propriamente dito, desde ele esteja destacado, no documento de sua 
aquisição, do custo ou valor dos dados ou instruções nele contidos e desde que esse suporte 
físico não contenha circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares.

Não sendo possível valorar a mercadoria pelo primeiro método, seja porque não há um valor 
de transação (não há uma compra e venda), seja porque há vinculação entre as partes que 
tenha afetado o preço praticado na operação, seja porque o importador não tenha mantido os 
documentos relativos à transação comercial ou respectivos registros contábeis, seja porque há 
motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como 
prova de uma declaração de valor e as explicações, documentos ou provas complementares 
apresentados pelo importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para 
esclarecer a dúvida existente, ou seja por qualquer outra razão autorizada pelo AVA/GATT, o 
valor aduaneiro será apurado com base em um dos métodos substitutivos previstos no acordo. 

Esses métodos preveem a apuração do valor, em uma ordem sequencial, a partir de uma 
mercadoria idêntica, a partir de uma mercadora similar, a partir do método dedutivo (pega-
se o preço de venda da mercadoria importada no mercador interno e expurga-se os custos 
acrescentado a ela no País), a partir do método computado (pega-se o preço de custo de 
produção dessa mercadoria e agrega-se a ele os custos para trazer a mercadoria para o País) ou 
a partir de critérios razoáveis.

Em relação à vinculação entre as partes, o RA permite que ela seja presumida quando, em razão 
de legislação do país do vendedor ou da prática de artifício tendente a ocultar informações, não 
for possível conhecer ou confirmar a composição societária do vendedor, de seus responsáveis 
ou dirigentes ou verificar a existência, de fato, do vendedor.

Então sempre utilizaremos o AVA/GATT para valorar uma mercadoria importada? Não. Dissemos 
que fazemos isso em regra. Mas há exceções. Em casos de fraude, sonegação ou conluio, ou 
de não manutenção em boa guarda e ordem dos documentos obrigatórios de instrução das 
declarações aduaneiras, quando existir dúvidas sobre o preço efetivamente praticado, a base 
de cálculo do imposto será determinada mediante arbitramento do preço, de acordo com os 
seguintes critérios, observada a ordem sequencial: 

I – preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou

II – preço no mercado internacional, apurado:

a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;

b) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio da 
razoabilidade; ou
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c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.

Também em relação à bagagem do viajante há um procedimento mais simplificado para a 
determinação da base de cálculo do imposto de importação que não aquele estabelecido no 
AVA/GATT. Diz o art. 87 do RA que, para fins de determinação do valor dos bens que integram a 
bagagem, será considerado o valor de sua aquisição, à vista da fatura ou documento de efeito 
equivalente, devendo em sua falta, por inexistência ou por inexatidão da fatura ou documento 
de efeito equivalente, ser considerado o valor que, em caráter geral, estabelecer a autoridade 
aduaneira.

Por fim, é de se destacar que, no caso de avaria, o valor aduaneiro da mercadoria será reduzido 
proporcionalmente ao prejuízo, para efeito de cálculo do imposto, a pedido do interessado.

4.5 Alíquotas
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 90 a 96)

A determinação da alíquota do imposto de importação depende do regime de tributação a que 
a mercadoria importada é submetida (lembrando que hoje todas as alíquotas do imposto de 
importação são alíquotas ad valorem).

E o que é regime de tributação? Regime de tributação é a forma como a mercadoria será 
tributada.

Hoje temos quatro regimes de tributação: regime de tributação comum, regime de tributação 
simplificada, regime de tributação especial e regime de tributação unificada. O primeiro deles, 
o regime de tributação comum, é a regra geral de tributação. A mercadoria importada é 
classificada na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM, que está associada à Tarifa Externa 
Comum – TEC para fins de determinação da alíquota do imposto importação de cada um de 
sus códigos. O regime de tributação simplificada é aplicado para as importações feitas pelos 
Correios (remessa postal internacional) e para as importações feitas por meio de empresas 
de entrega porta-a-porta, além das encomendas aéreas. O regime de tributação especial é 
aplicado para as bagagens de viajantes e para as compras feitas nas Lojas Francas. O regime 
de tributação unificada, por sua vez, é aplicado paras as importações do Paraguai feitas por 
microempresas cadastradas.

No regime de tributação comum (regra geral), o imposto será calculado pela aplicação das 
alíquotas fixadas na TEC sobre a base de cálculo apurada nos termos do tópico anterior. A 
alíquota na TEC é obtida a partir da classificação fiscal da mercadoria na NCM.

No regime de tributação simplificada, a alíquota é de 60%, aplicada sobre o valor da remessa 
postal internacional ou de encomenda aérea internacional.

No regime de tributação especial, a alíquota é de 50% sobre o que exceder a cota de isenção, 
aplicável tanto à bagagem do viajante quanto à aquisição de mercadorias em Lojas Francas de 
chegada em território nacional.

No regime de tributação unificada, a alíquota é de 25%, aplicada sobre as mercadorias 
procedentes do Paraguai, importadas por via terrestre.

Se a alíquota fosse específica, ela poderia ser determinada tanto em moeda nacional quanto 
em moeda estrangeira.
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Lembramos aqui que o imposto de importação não obedece o princípio da legalidade, podendo 
ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, mais especificamente por meio de uma 
Resolução da Câmara de Comércio Exterior – Camex.

Quando se tratar de mercadoria importada ao amparo de acordo internacional firmado pelo 
Brasil, prevalecerá o tratamento nele previsto, salvo se da aplicação das normas gerais resultar 
tributação mais favorável.

As alíquotas negociadas no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio são extensivas às importações 
de mercadorias originárias de países da Associação Latino-Americana de Integração, a menos 
que nesta tenham sido negociadas em nível mais favorável.

4.6 Tributação de Mercadorias não Identificadas

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 98)

Atenção para esse tópico. O art. 67 da Lei nº 10.833, de 2003, base legal do art. 98 do RA, 
foi alterado pela Lei nº 13.043, de 2014, e o RA encontra-se desatualizado em relação a essa 
matéria.

Já vimos que a tributação de uma mercadoria no regime de tributação comum depende 
basicamente de duas coisas: da base de cálculo e da alíquota do imposto. Quando não é 
possível identificar a mercadoria a partir dos documentos, em função de sua descrição 
genérica, e não se tem a mercadoria para fazer isso, em razão de seu extravio ou consumo, 
como poderemos saber se o valor aduaneiro e a classificação fiscal declarados estão corretos? 
A resposta é simples: não poderemos. Foi por isso que o legislador resolveu dar uma mãozinha 
para a fiscalização.

Estabeleceu o legislador que, nesses casos, será utilizada uma alíquota única de 80% em regime 
de tributação simplificada relativa ao Imposto de Importação, ao Imposto sobre Produtos 
Industrializados, à Contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à COFINS-Importação e ao 
AFRMM.

Em relação à base de cálculo, ela será arbitrada em valor equivalente à mediana dos valores 
por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de 
transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas 
as despesas de frete e seguro internacionais.

4.7 Regime de Tributação Simplificada

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 99 a 100)

O regime de tributação simplificada é o que permite a classificação genérica, para fins 
de despacho de importação, de bens integrantes de remessa postal internacional e de 
encomendas aéreas internacionais, mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do imposto 
de importação (já vimos que a alíquota é de 60%), e isenção do imposto sobre produtos 
industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação.
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4.8 Regime de Tributação Especial

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 101 a 102)

O regime de tributação especial é o que permite o despacho de bens integrantes de bagagem 
mediante a exigência tão somente do imposto de importação, calculado pela aplicação 
da alíquota de cinquenta por cento sobre o valor do bem, sendo ele aplicado aos bens que 
excederem o limite de isenção e que estejam compreendidos no conceito de bagagem ou que 
sejam adquiridos em lojas francas de chegada.

Nas viagens aéreas e marítimas o limite de isenção de bagagem é de US$ 500,00, enquanto 
que, nas viagens terrestres o limite de isenção é de US$ 300,00 até 1º de julho de 2015, quando 
passará a ser de US$ 150,00. 

4.9 Regime de Tributação Unificada

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 102-A)

O regime de tributação unificada é o que permite a importação, por via terrestre, de mercadorias 
procedentes do Paraguai, mediante o pagamento unificado do imposto de importação, do 
imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, observado o limite máximo de valor por habilitado, conforme estabelecido 
em ato normativo específico.

O Regime poderá incluir o ICMS devido pelo optante, desde que o Estado ou o Distrito Federal 
venha a aderir ao Regime mediante convênio.

A alíquota de 25% cobrada está assim distribuída: 7,88% a título de imposto de importação, 
7,87% a título de imposto sobre produtos industrializados vinculado à importação, 1,65% a 
título de contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 7,60% a título de Cofins-Importação.

É vedada a inclusão no regime de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao 
consumidor final, bem como de armas e munições, fogos de artifícios, explosivos, bebidas, 
inclusive alcoólicas, cigarros, veículos automotores em geral e embarcações de todo tipo, 
inclusive suas partes e peças, medicamentos, pneus, bens usados e bens com importação 
suspensa ou proibida no Brasil.

4.10 Pagamento; Restituição e Compensação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 107 a 113)

Pagamento

Em regra, o pagamento do imposto de importação deverá ocorrer na data do registro da 
declaração de importação. E na prática isso ocorre por meio de débito realizado pelo Siscomex 
na conta registrada pelo importador junto à RFB, quando do registro da DI. Caso o débito não 
seja concretizado, a DI não será registrada no Siscomex.
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Mas já vimos que há situações em que não ocorre o registro da DI, como, por exemplo, no 
caso de bagagem de viajantes e de remessas postais internacionais. Nesses casos, os bens só 
serão entregues aos interessados após o pagamento dos tributos. É competência do Ministro 
de Estado da Fazenda a fixação de outros momentos para o pagamento do imposto.

A importância a pagar será a resultante da apuração do total do imposto, na declaração de 
importação ou em documento de efeito equivalente.

Restituição

Se o contribuinte pagou tributo que não devia, por óbvio que esse pagamento a maior deve ser 
a ele restituído. E o RA disciplina os casos em que isso ocorrerá.

Por exemplo, caberá restituição, total ou parcial, do imposto pago indevidamente quando 
for constatada diferença, em ato de fiscalização aduaneira, decorrente de erro de cálculo, de 
erro na aplicação da alíquota, de erro quanto ao valor aduaneiro declarado e de erro quanto à 
quantidade de mercadoria.

A lógica aqui é simples, pagou a mais, tem direito à restituição.

O importador também tem direito à restituição nos casos em que tenha pago o imposto de 
uma mercadoria que tenha sido extraviada ou avariada.

Vamos analisar em separado essas duas situações. Primeiro o caso de extravio.

Não tínhamos visto antes que existe uma presunção de ocorrência do fato gerador para a 
mercadoria extraviada? O imposto não é devido nesse caso? Então como podemos falar em 
restituição do imposto pago? De fato, a mercadoria extraviada está sujeita ao imposto de 
importação. Mas não é do importador que a RFB vai cobrar esse imposto, mas sim daquele que 
deu causa ao extravio, que pode ser o transportador ou o depositário. Vimos que, quando o 
importador registra a DI, o Siscomex já debita os tributos na conta cadastrada no sistema. Se o 
extravio é verificado após esse momento, o imposto será cobrado do responsável pelo extravio 
e aquilo que foi pago a mais pelo importador deverá ser a ele restituído.

Em relação à avaria, o legislador promoveu uma alteração na sistemática ao longo dos anos. 
No passado se cobrava o tributo sobre a perda de valor da mercadoria avariada do responsável 
por essa avaria. Hoje não mais. Hoje simplesmente se reduz a base de cálculo do imposto. 
Se o importador registra a DI, recolhe os tributos devidos e depois, durante a verificação da 
mercadoria, no curso da conferência aduaneira, se descobre que parte ou toda a mercadoria 
se encontra avariada, a legislação permite uma redução na base de cálculo que refletirá, por 
evidente, no valor dos tributos devidos. Nesse caso o importador fará jus à restituição. Porém, 
se o importador somente se der conta da avaria quando chegar ao seu estabelecimento, ele 
não mais poderá reduzir a base de cálculo, e, portanto, não fará jus à restituição, a não ser que 
consiga provar, de forma inequívoca, que a avaria ocorreu antes da saída da mercadoria do 
recinto alfandegado. É esse o significado do parágrafo único do art. 112, que diz que "o protesto 
do importador, quanto a erro sobre quantidade ou qualidade de mercadoria, ou quando ocorrer 
avaria, deverá ser apresentado antes da saída desta do recinto alfandegado, salvo quando, a 
critério da autoridade aduaneira, houver inequívoca demonstração do alegado".

Uma outra situação que dá direito ao contribuinte restituir o imposto pago é quando se verifica 
que, à época do fato gerador, ele era beneficiário de isenção ou de redução concedida em 
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caráter geral, ou já havia preenchido as condições e os requisitos exigíveis para concessão de 
isenção ou de redução de caráter especial, mas não se utilizou do benefício. Destaca-se, no 
entanto, que é o contribuinte que deve fazer prova que satisfazia todas as condições e que 
cumpria todos os requisitos para a concessão da isenção ou da redução do imposto.

A reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória são outras hipóteses 
previstas no RA que dão direito ao contribuinte ter o imposto restituído.

Por fim, o importador poderá ter o imposto restituído caso importe um bem em admissão 
temporária para utilização econômica, pague os tributos proporcionalmente a um tempo de 
permanência x no País e, antes desse tempo transcorrer, resolva devolver o bem para o exterior. 
Por exemplo, uma empresa aluga no exterior uma máquina de fazer moldes e a traz para o 
País estimando que a utilizará por um período de 12 meses. Como a máquina está vindo de 
forma temporária (trata-se de aluguel), ela pode vir sob o regime de admissão temporária, mas 
como ela será explorada economicamente, o regime adequado é o de admissão temporária 
para utilização econômica. Nesse regime, o importador paga 1% dos tributos devidos para 
cada mês que a mercadoria permanecer no País. Como o contrato de aluguel é de 12 meses 
(período estimado de uso pelo importador), ele pagará 12% dos tributos devidos no momento 
do registro da declaração de admissão no regime. Supondo que 6 meses depois o importador 
decida devolver a máquina para o locador, ele terá pago 12 meses e gozado o regime por 
apenas 6 meses. O valor dos tributos relativos aos 6 meses pagos a mais poderá ser restituído 
ao importador.

Uma última observação em relação ao tópico restituição diz respeito à iniciativa do 
procedimento. Disciplina o RA que a restituição do imposto pago indevidamente poderá ser 
feita de ofício, a requerimento, ou mediante utilização do crédito na compensação de débitos 
do importador.

Compensação

O importador que apurar crédito relativo ao imposto, passível de restituição ou de 
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer 
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Mas atenção, o crédito apurado pelo importador não poderá ser utilizado para compensar 
crédito tributário, relativo a tributos ou contribuições, devido no momento do registro da 
declaração de importação. Ou seja, a forma de pagar os tributos devidos no momento do 
registro da DI será sempre o débito automático na conta cadastrada no Siscomex.

4.11 Isenções e Reduções do Imposto de Importação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 114 a 211)

Antes de tratarmos desse assunto, é importante estabelecermos uma premissa: o tratamento 
que a legislação dá às reduções do imposto é exatamente o mesmo dado às isenções, como 
se as reduções fossem isenções parciais. Tanto as isenções quanto as reduções são benefícios 
fiscais e somente serão reconhecidas quando decorrentes de lei ou de ato internacional.
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Importante esses conceitos: quem concede a isenção/redução é a lei, o AFRFB reconhece o 
benefício quando desembaraça a DI e o importador frui o benefício a partir do momento que 
recebe a mercadoria.

Quanto à interpretação da legislação que disponha sobre a outorga de isenção ou de redução 
do imposto de importação, o RA disciplina que isso será feito de forma literal.

Em relação a um ato internacional que disponha sobre um tratamento aduaneiro específico a 
ser aplicado em uma determinada mercadoria/situação, a legislação disciplina que ele se aplica 
exclusivamente à mercadoria originária do país beneficiário.

Mas o que é preciso para que uma mercadoria seja originária de um determinado país? É preciso 
que ela tenha sido produzida nesse país ou que ali tenha sofrido transformação substancial 
(aquela que confere nova individualidade à mercadoria), caso a mercadoria seja resultante de 
material ou de mão-de-obra de mais de um país.

Além das condições e requisitos específicos a serem satisfeitos e cumpridos pelos beneficiários, 
relativos a cada benefício fiscal, o RA dispõe sobre algumas condições e requisitos gerais. 
Dessa forma, observadas as exceções, a isenção ou a redução do imposto somente beneficiará 
mercadoria sem similar nacional e transportada em navio de bandeira brasileira. E mais, a 
concessão e o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo ao imposto 
ficam condicionados à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de 
tributos e contribuições federais.

O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado, em cada caso, pela 
autoridade aduaneira (já vimos que o AFRFB reconhece o benefício quando desembaraça a 
DI), com base em requerimento (o requerimento é feito na própria DI) no qual o interessado 
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei 
ou em contrato para sua concessão (o ônus da prova é do importador).

Mas esse reconhecimento não gera direito adquirido. Se em um momento posterior for 
apurado que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumpria 
ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão, o benefício será revogado e os tributos, 
acrescidos de juros de mora, serão exigidos, mas sem imposição de penalidade, a não ser que 
fique comprovado o dolo ou simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele. 
Note-se que aqui estamos tratando única e exclusivamente dos requisitos e das condições 
necessários para o reconhecimento do benefício.

Em relação aos requisitos e condições necessários para a sua fruição (que começa após o 
desembaraço), caso se trate de um benefício condicionado, o seu descumprimento sujeita o 
beneficiário ao pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos na importação, com os 
acréscimos legais e penalidades cabíveis, conforme o caso, calculados da data do registro da 
declaração de importação.

Isenção ou Redução Vinculada à Qualidade do Importador

A isenção/redução vinculada à qualidade do importador, também chamada de isenção/redução 
subjetiva, é aquela concedida às pessoas que cumprem determinados requisitos, que possuem 
determinada qualidade. Não é qualquer pessoa que faz jus ao benefício.
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Nesse tipo de isenção/redução, a transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens, 
a qualquer título, antes de transcorrido o prazo de 3 anos, no caso de bens importados pelas 
missões diplomáticas e pelas repartições consulares, ou de 5 anos, no demais casos, obriga ao 
prévio pagamento do imposto, exceto quando os bens sejam transferidos ou cedidos a pessoa 
ou a entidade que goze de igual tratamento tributário, mediante prévia decisão da autoridade 
aduaneira.

Caso a mercadoria seja transferida ou cedida, o imposto será reduzido proporcionalmente à 
depreciação do valor dos bens em função do tempo decorrido, contado da data do registro da 
DI, não sendo depreciados os bens que normalmente aumentam de valor com o tempo. Mas 
atenção, essa depreciação só é possível quando o importador, espontaneamente, recolhe os 
tributos devidos. A exigência de ofício feita pela fiscalização não depreciará o bem em função 
do tempo decorrido.

A fim de assegurar que os bens importados com isenção vinculada à qualidade do importador 
não sejam transferidos a terceiros sem a devida comunicação à RFB, o AFRFB poderá, a qualquer 
tempo, promover as diligências necessárias.

Isenção ou Redução Vinculada à Destinação dos Bens

A isenção/redução vinculada à destinação dos bens, também chamada de isenção/redução 
objetiva, é aquela concedida a determinados bens, que deverão ser aplicados em determinadas 
finalidades especificadas na legislação. Qualquer pessoa que aplique os bens nessas finalidades 
poderá importá-los com isenção.

Não obstante os conceitos expostos, em geral, na legislação aduaneira, não encontraremos 
uma isenção/redução que seja puramente vinculada à qualidade do importador ou puramente 
vinculada à destinação dos bens. É comum que as isenções/reduções de que tratam a legislação 
possuam caráter misto. Somente as empresas que cumpram determinados requisitos podem 
importar (isenção/redução vinculada à qualidade do importador) as mercadorias, que devem 
ser empregadas em determinadas finalidades (isenção/redução vinculada à destinação dos 
bens).

Vejamos o exemplo da isenção para as instituições científicas e tecnológicas. Diz o art. 147, 
parágrafo único, do RA que a isenção é para os bens importados pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, por cientistas, pesquisadores e entidades 
sem fins lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução de programas de 
pesquisa científica e tecnológica ou de ensino, devidamente credenciados pelo CNPq. No caput 
desse art. 147 vemos que os bens importados com isenção devem ser destinados a pesquisa 
científica e tecnológica. Trata-se, portanto, de uma isenção vinculada à qualidade do importador 
e, ao mesmo tempo, vinculada à destinação dos bens.

Como se trata de uma isenção/redução vinculada à destinação dos bens, é natural que ela fique 
condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivaram 
a concessão do benefício. E se o importador não empregar o bem, o benefício será revogado 
e os tributos exigidos a partir da data do registro da DI, acrescidos dos juros de mora e das 
penalidades.
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Desde que mantidas as finalidades que motivaram a concessão e mediante prévia decisão da 
autoridade aduaneira, poderá ser transferida a propriedade ou cedido o uso dos bens antes de 
decorrido o prazo de cinco anos, contados da data do registro da correspondente DI.

4.12 Imunidades do Imposto de Importação e Controle exercido pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 211-A a 211-B)

Durante muito tempo a legislação aduaneira tratou as imunidades constitucionais do imposto 
de importação como se isenções fossem. Em 2010 o legislador finalmente se curvou aos fatos e 
passou a tratar essas imunidades, no RA, da forma apropriada.

Diz o art. 211-A que são imunes do imposto as importações de livros, jornais e periódicos e do 
papel destinado a sua impressão.

A pessoa jurídica que exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado 
à impressão de livros, jornais e periódicos e a que adquirir esse papel para a utilização na 
impressão de livros, jornais e periódicos devem manter registro especial na RFB.

A transferência do papel a detentores do registro especial faz prova da regularidade da sua 
destinação, sem prejuízo da responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, 
tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua finalidade constitucional.

A IN RFB nº 976, de 2009, dispõe sobre o Regime Especial para estabelecimentos que realizem 
operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, e a apresentação da 
Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune – DIF-Papel Imune, a 
que estão obrigados também os importadores.

A IN RFB nº 1.064, de 2010, por sua vez, aprova o programa gerador para preenchimento da 
DIF-Papel Imune.

4.13 Reimportação

O termo reimportação é referido no Regulamento Aduaneiro nos artigos 431, 442, 443, 445 
e 446, relativos à Exportação Temporária, e nos artigos 449, 454 e 456, relativos à Exportação 
Temporária para Aperfeiçoamento Passivo.

Reimportação é trazer de volta para o País uma mercadoria, nacional ou nacionalizada, que 
saiu a título não definitivo (temporário).

4.14 Similaridade

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 190 a 204)

Já tivemos a oportunidade de ver que, se a mercadoria tiver similar nacional, ela não pode 
ser importada com isenção do imposto de importação, a não ser que a legislação disponha de 
modo contrário.
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Um exemplo em que a lei dispôs de modo contrário é a Lei nº 8.010, de 1990, que trata das 
isenções na importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Seu art. 1º, § 1º, 
diz explicitamente que "as importações de que trata este artigo ficam dispensadas do exame de 
similaridade, da emissão de guia de importação ou documento de efeito equivalente e controles 
prévios ao despacho aduaneiro".

Mas o que é uma mercadoria similar a outra? Dispõe o art. 190 do RA que se considera similar ao 
estrangeiro o produto nacional em condições de substituir o importado, observada: a qualidade 
equivalente e especificações adequadas ao fim a que se destine; o preço não superior ao custo 
de importação, em moeda nacional, da mercadoria estrangeira, calculado o custo com base 
no preço CIF, acrescido dos tributos que incidem sobre a importação e de outros encargos de 
efeito equivalente; e o prazo de entrega normal ou corrente para o mesmo tipo de mercadoria.

Na comparação de preço serão acrescidos ao preço da mercadoria estrangeira os valores 
correspondentes ao imposto de importação, ao imposto sobre produtos industrializados, à 
contribuição para o PIS/Pasep-Importação, à COFINS-Importação, ao AFRMM, ao custo dos 
encargos de natureza cambial, quando existentes, e ao ICMS.

Apuração da Similaridade

O exame de similaridade deve ser feito pela Secex antes da importação da mercadoria para a 
qual se pleiteia a isenção (em casos excepcionais poderá ser feita por ocasião do despacho de 
importação). Mas a Secex pode solicitar a colaboração de outros órgãos governamentais e de 
entidades de classe.

Quando a Secex não tiver elementos próprios para decidir, serão exigidas dos postulantes 
de isenção ou de redução as informações pertinentes, a fim de demonstrar que a indústria 
nacional não teria condições de fabricação ou de oferta do produto a importar, cumpridas as 
instruções que forem baixadas.

As entidades máximas representativas das atividades econômicas deverão informar sobre a 
produção do similar no País, atendendo aos pedidos dos interessados ou da Secex, na forma e 
no prazo estabelecidos em ato normativo específico.

A anotação de inexistência de similar nacional no documento ou no registro informatizado de 
importação é condição indispensável para o despacho aduaneiro com isenção ou redução do 
imposto.

São dispensados da apuração de similaridade:

 • Bagagem de viajantes;

 • Importações efetuadas por missões diplomáticas e repartições consulares de caráter 
permanente e por seus integrantes;

 • Importações efetuadas por representações de organismos internacionais de caráter 
permanente de que o Brasil seja membro, e por seus funcionários, peritos, técnicos e 
consultores, estrangeiros;

 • Amostras e bens contidos em remessas postais internacionais, sem valor comercial;
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 • Partes, peças e componentes destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves ou 
embarcações, estrangeiras;

 • Gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para aplicação na 
agricultura ou pecuária, e matérias-primas para sua produção no País, quando sujeitos a 
contingenciamento; 

 • Partes, peças, acessórios, ferramentas e utensílios:

 • que, em quantidade normal, acompanham o aparelho, instrumento, máquina ou 
equipamento, importado com isenção do imposto; e

 • importados pelo usuário, na quantidade necessária e destinados, exclusivamente, 
ao reparo ou manutenção do aparelho, instrumento, máquina ou equipamento de 
procedência estrangeira, instalado ou em funcionamento no País;

 • bens doados a entidades sem fins lucrativos, destinados a fins culturais, científicos e 
assistenciais;

 • bens adquiridos em loja franca;

 • bens destinados a coletores eletrônicos de votos;

 • bens destinados a pesquisa científica e tecnológica, até o limite global anual a que se 
refere o art. 148.

Das decisões sobre apuração da similaridade caberá recurso à autoridade que proferiu a 
decisão, no prazo de dez dias, contados a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão 
recorrida, em face de razões de legalidade e de mérito. Não havendo reconsideração no prazo 
de cinco dias, o recurso será encaminhado à autoridade superior.

Suspensão do Pagamento do Imposto de Importação

Não obstante os regimes aduaneiros especiais, tratados no Livro IV do Regulamento Aduaneiro, 
ainda não existe no Decreto nº 6.759, de 2009, um capítulo dedicado à suspensão do pagamento 
do imposto de importação.

Mas diversas legislações recentes têm disposto a respeito de regimes que suspendem, entre 
outros, o imposto de importação, tais como:

 • REICOMP – O Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional é o 
que permite a importação de matérias-primas e produtos intermediários destinados à 
industrialização de equipamentos de informática com suspensão do pagamento do imposto 
de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/
PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando importados diretamente por pessoa 
jurídica habilitada ao regime (Lei nº 12.715, de 2012)

 • RENUCLEAR – O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Usinas 
Nucleares é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou incorporação em 
obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, com suspensão do pagamento do 
imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados, quando importados 
por pessoa jurídica beneficiária do regime (Lei nº 12.431, de 2011)
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 • RECINE – O Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição 
Cinematográfica é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, para incorporação no ativo imobilizado e utilização em complexos 
de exibição ou cinemas itinerantes, bem como de materiais para sua construção, com 
suspensão do pagamento do imposto de importação, do imposto sobre produtos 
industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 
quando importados por pessoa jurídica beneficiária do regime (Lei nº 12.599, de 2012)

 • REPENEC – O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura 
da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é o que permite a 
importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais 
de construção para utilização ou incorporação nas obras de infraestrutura nas Regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, destinadas ao ativo imobilizado, com suspensão do 
pagamento do imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da 
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, quando importados 
por pessoa jurídica beneficiária do regime (Lei nº 12.249, de 2010)

5. Imposto de Exportação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 212 a 236)

A exemplo do imposto de importação, também o imposto de exportação é um tributo extrafiscal 
que tem a função de regular o fluxo das mercadorias importadas, e também ele não se submete 
aos princípios da legalidade, da anterioridade e da anterioridade nonagesimal.

Mas é importante para o País exportar mercadorias para o exterior e obter, dessa forma, um 
ganho cambial. Por isso há um grande incentivo à exportação, com uma desoneração da carga 
tributária e a manutenção de créditos. Em relação ao imposto de exportação, ele não é exigido 
para mais de 90% das mercadorias exportadas (a alíquota é de 0%).

O estudo de seus elementos fica facilitado se o fizermos em comparação aos elementos do 
imposto de importação, que a eles muito se assemelham.

Então vamos lá!

5.1 Sujeitos Ativo e Passivo

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 217)

O sujeito ativo do imposto de exportação, titular da competência para exigi-lo, já vimos, é a 
União.

Em relação ao sujeito passivo, a legislação aduaneira tratou de apontar apenas aquele 
identificado como contribuinte (possui relação pessoal e direta com a situação que constitui 
o fato gerador), silenciando em relação a existência de qualquer responsável. Dessa forma, é 
contribuinte do imposto de exportação o exportador, assim considerada qualquer pessoa que 
promova a saída de mercadoria do território aduaneiro (definição muito parecida com aquela 
do principal contribuinte do imposto de importação, só trocando a entrada pela saída).
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5.2 Incidência

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 212)

Já vimos que o imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira, sendo que, para 
efeito de incidência do imposto, a mercadoria nacional ou nacionalizada, quando exportada, é 
considerada estrangeira quando de seu retorno ao País.

No imposto de exportação não é necessário fazer essa construção, uma vez que o imposto 
já incide sobre mercadoria nacional ou nacionalizada (assim considerada aquela mercadoria 
estrangeira importada a título definitivo).

Disciplina o art. 212, § 2º, do RA que a Camex, observada a legislação específica, relacionará as 
mercadorias sujeitas ao imposto.

5.3 Fato Gerador

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 213)

Aqui a construção é a mesma feita no imposto de importação. Há um elemento espacial (ou 
geográfico) do fato gerador, que é a saída da mercadoria do território aduaneiro, e há um 
elemento temporal, estabelecido para permitir o cálculo do imposto, que corresponde à data 
do registro de exportação – RE no Siscomex (fique atento que, se traçarmos um paralelo entre 
uma importação e uma exportação, a DI, em cuja data de registro é considerado ocorrido o fato 
gerador, não seria o equivalente ao RE. A DI está para a DE assim como o LI está para a RE).

5.4 Base de Cálculo

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 214)

O valor aduaneiro da mercadoria é a base de cálculo do imposto de importação, e só. Ele não 
se aplica ao imposto de exportação.

A base de cálculo do imposto de exportação é o preço normal que a mercadoria, ou sua similar, 
alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em condições de livre concorrência no 
mercado internacional, observadas as normas expedidas pela Camex.

Quando o preço da mercadoria for de difícil apuração ou for suscetível de oscilações bruscas 
no mercado internacional, a Camex fixará critérios específicos ou estabelecerá pauta de valor 
mínimo, para apuração da base de cálculo.

Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto, o preço de venda das mercadorias 
exportadas não poderá ser inferior ao seu custo de aquisição ou de produção, acrescido dos 
impostos e das contribuições incidentes e da margem de lucro de quinze por cento sobre a 
soma dos custos, mais impostos e contribuições.

O preço à vista do produto, FOB ou posto na fronteira, é indicativo do preço normal (Decreto-lei 
nº 1.578, de 1977, art. 2º, § 1º).
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5.5 Alíquotas

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 215)

A lei disciplinou que a alíquota do imposto de exportação é de 30%, e que o imposto será 
calculado pela aplicação dessa alíquota sobre a base de cálculo (= preço normal).

No entanto, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio exterior, a Camex 
poderá reduzir ou aumentar essa alíquota.

Em caso de elevação, a alíquota do imposto não poderá ser superior a cinco vezes o percentual 
estabelecido, o que equivale a uma alíquota de 150%.

Com algumas poucas exceções, a alíquota do imposto de exportação, estabelecida pela Camex, 
é de 0%.

5.6 Pagamento

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 216)

O imposto de exportação deverá ser pago em até 15 dias do registro da Declaração de 
Exportação – DE.

Não efetivada a exportação da mercadoria ou ocorrendo o seu retorno nas condições em que ela 
não seja considerada estrangeira (incisos I a V do art. 70), o imposto pago será compensado ou 
restituído, mediante requerimento do interessado, acompanhado da respectiva documentação 
comprobatória.

5.7 Incentivos Fiscais na Exportação

Já comentamos da importância, para o País, das exportações de mercadorias para o exterior. 
Mas para que o produto nacional possa ser competitivo no mercado internacional, uma série 
de incentivos estão à disposição dos exportadores, desde uma desoneração de tributos para a 
mercadoria exportada, passando pelo direito a crédito diversos e chegando até alguns regimes, 
aduaneiro ou não.

IPI (CF, Decreto-lei nº 491, de 1969, Lei nº 8402, de 1992, e Lei nº 9363, de 1996)

A Constituição Federal, em seu art. 153, § 3º, inciso III, disciplina que não incidirá o IPI sobre 
produtos industrializados destinados ao exterior. Essa imunidade alcança tanto os produtos de 
origem nacional quanto os produtos de origem estrangeira.

Mas a imunidade não é o único incentivo dado à exportação. A legislação admite o crédito 
do IPI relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e aos materiais de embalagem 
adquiridos para emprego na industrialização de produtos destinados à exportação para o 
exterior, saídos com imunidade (Decreto-Lei nº 491, de 1969, art. 5º, e Lei nº 8.402, de 1992, 
art. 1º, inciso II).
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Além disso, a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito 
presumido do IPI, como ressarcimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime 
de incidência cumulativa, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, 
de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no 
processo produtivo (Lei nº 9.363, de 1996, art. 1º), inclusive nos casos de venda a empresa 
comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior (Lei nº 9363, de 
1996, art. 1º, parágrafo único).

Contribuição para o PIS/Pasep (MP nº 2.158-35, de 2001, e Lei nº 10.637, de 2002)

O art. 14, § 1º, da MP nº 2.158-35, de 2001, dispõe que as receitas decorrentes da exportação 
de mercadorias para o exterior são isentas da contribuição para o PIS/Pasep, quando aplicado 
o regime cumulativo.

O art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, por sua vez, diz que, no regime não cumulativo, a 
contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as operações de exportação de mercadorias 
para o exterior, podendo a pessoa jurídica vendedora utilizar crédito apurado na forma da lei.

Cofins (MP nº 2.158-35, de 2001, e Lei nº 10.833, de 2003)

As receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior também são isentas da 
Cofins, quando no regime cumulativo (MP nº 2.158-35, de 2001, art. 14, inciso II).

Quando for aplicado o regime não cumulativo, não incidirá a Cofins sobre as operações de 
exportação e o crédito, apurado na forma da lei, poderá ser utilizado (Lei nº 10.833, de 2003, 
art. 6º).

ICMS (CF e LC nº 87, de 1996)

O ICMS não incide sobre operações que destinem mercadorias para o exterior (imunidade – CF, 
art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a").

Além disso, o exportador tem direito ao crédito do ICMS recolhido na aquisição de insumos 
utilizados na industrialização ou na aquisição de mercadorias para revenda.

IOF (Decreto nº6.306, de 2007)

As operações de câmbio relativas ao ingresso no País de receitas de exportação de bens e 
serviços têm alíquota zero de IOF (Decreto nº 6.306, de 2007, art. 15-B, inciso I).

Drawback

O art. 383 do RA diz que o regime aduaneiro especial de drawback é considerado incentivo à 
exportação, podendo ser aplicado nas seguintes modalidades:
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 • suspensão – permite a suspensão do pagamento do Imposto de Importação, do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da 
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação, 
de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria para 
emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado;

 • isenção – permite a isenção do Imposto de Importação e a redução a zero do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente à empregada ou 
consumida na industrialização de produto exportado; e

 • restituição – permite a restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na importação de 
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação 
ou acondicionamento de outra exportada. 

REINTEGRA (Lei nº 12546, de 2011)

O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – 
REINTEGRA tem o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários residuais 
existentes nas suas cadeias de produção.

A pessoa jurídica produtora que efetue exportação dos bens manufaturados classificados nos 
códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI constantes 
do anexo ao Decreto nº 7.633, de 2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou 
integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção, calculado mediante 
a aplicação do percentual de 3% sobre a receita decorrente da exportação de bens por ela 
produzidos.

Empresas Comerciais Exportadoras
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 228 a 232)

A venda de mercadoria para empresa comercial exportadora assegura ao produtor-vendedor 
os benefícios fiscais concedidos por lei para incentivo à exportação. Para tanto a mercadoria 
deverá ser diretamente remetida do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque 
de exportação, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, ou para depósito sob o 
regime extraordinário de entreposto aduaneiro na exportação.

A empresa comercial exportadora deverá satisfazer os seguintes requisitos:

 • estar registrada no registro especial na Secex e na RFB, de acordo com as normas aprovadas 
pelos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Fazenda, 
respectivamente;

 • estar constituída sob a forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as ações 
com direito a voto; e

 • possuir capital mínimo fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
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Caso a exportação não seja efetivada, os impostos que forem devidos, bem como os benefícios 
fiscais de qualquer natureza, auferidos pelo produtor-vendedor, com os acréscimos legais 
cabíveis, passarão a ser de responsabilidade da empresa comercial exportadora.

Mercadoria Exportada que Permanece no País

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 233 a 234)

A legislação prevê a possibilidade de, em algumas situações específicas, haver a exportação 
de produtos nacionais sem que ocorra sua saída do território aduaneiro. Os efeitos são os 
mesmos de uma exportação normal, devendo ser registrada uma DE e uma DI na sequência 
para registrar as operações.

O pagamento referente a essa exportação deverá ocorrer em moeda nacional ou em moeda 
estrangeira de livre conversibilidade.

A exportação sem saída do território aduaneiro só é permitida nas situações em que a 
mercadoria seja:

 • totalmente incorporada a bem que se encontre no País, de propriedade do comprador 
estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária sob a responsabilidade de 
terceiro;

 • entregue a órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação 
internacional;

 • entregue, em consignação, a empresa nacional autorizada a operar o regime de loja franca;

 • entregue, no País, a subsidiária ou coligada, para distribuição sob a forma de brinde a 
fornecedores e clientes;

 • entregue a terceiro, no País, em substituição de produto anteriormente exportado e que 
tenha se mostrado, após o despacho aduaneiro de importação, defeituoso ou imprestável 
para o fim a que se destinava;

 • entregue, no País, a missão diplomática, repartição consular de caráter permanente ou 
organismo internacional de que o Brasil seja membro, ou a seu integrante, estrangeiro;

 • entregue, no País, para ser incorporada a plataforma destinada à pesquisa e lavra de jazidas 
de petróleo e gás natural em construção ou conversão contratada por empresa sediada no 
exterior, ou a seus módulos; ou

 • utilizada exclusivamente nas atividades de pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo e gás 
natural, quando vendida a empresa sediada no exterior e conforme definido em legislação 
específica, ainda que se faça por terceiro sediado no País.

Nas operações com pagamento a prazo, os efeitos fiscais e cambiais, quando reconhecidos pela 
legislação vigente, serão produzidos no momento da contratação, sob condição resolutória, 
aperfeiçoando-se pelo recebimento integral em moeda nacional ou estrangeira de livre 
conversibilidade.
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Outra possibilidade de exportação sem saída do território nacional é quando se envia uma 
mercadoria para o regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado. Nesses 
casos a mercadoria ficará armazenada no País, porém, para todos os efeitos fiscais, creditícios 
e cambiais, a mercadoria será considerada exportada no momento de sua admissão no regime 
(com a emissão do conhecimento de depósito alfandegado pelo depositário).

6. Imposto Sobre Produtos Industrializados vinculado à Importação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 237 a 248)

A cobrança do imposto sobre produtos industrializados – IPI na importação tem a função de 
nivelar o custo do produto importado com o custo do produto nacional. Se há a cobrança do IPI 
sobre a mercadoria produzida no País, por que não haveria a cobrança do IPI sobre o produto 
importado? 

O IPI, por força do art. 153, § 1º, e do art. 150, § 1º, da CF não está sujeito aos princípios 
da legalidade e da anterioridade, estando sujeito, no entanto, ao princípio da anterioridade 
nonagesimal.

6.1 Sujeitos Ativo e Passivo

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 241)

Sujeito ativo do IPI, já vimos, é a União (art. 153, inciso IV, da CF).

Com relação ao sujeito passivo, o RA lista apenas o contribuinte do IPI na importação, que é o 
importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro.

Não obstante o completo silêncio do RA em relação aos responsáveis desse imposto, o 
Regulamento do IPI (Decreto nº 7.212, de 2010) lista em seu art. 27 alguns responsáveis 
solidários pelo IPI na importação:

Art. 27.  São solidariamente responsáveis:

II – o adquirente ou cessionário de mercadoria importada beneficiada com isenção ou redução 
do imposto pelo seu pagamento e dos acréscimos legais;

III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada 
por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora, pelo pagamento do 
imposto e acréscimos legais;

IV – o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de 
pessoa jurídica importadora, na operação a que se refere o § 3º do art. 9º, pelo pagamento do 
imposto e acréscimos legais;

VII – o beneficiário de regime aduaneiro suspensivo do imposto, destinado à industrialização 
para exportação, pelas obrigações tributárias decorrentes da admissão de mercadoria no 
regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas na execução de etapa da 
cadeia industrial do produto a ser exportado; e
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6.2 Incidência e Fato Gerador

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 237 a 238)

O IPI vinculado à importação incide sobre produtos industrializados de procedência estrangeira. 
Ou seja, qualquer produto industrializado vindo do exterior está sujeito ao IPI.

Por outro lado, o imposto não incide sobre:

 • o produto corretamente descrito nos documentos de transporte que chegar ao País por 
erro inequívoco ou comprovado de expedição, e que for redestinado ou devolvido para o 
exterior;

 • produto  estrangeiro idêntico, em igual quantidade e valor, e que se destine a reposição de 
outro anteriormente importado que se tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, 
defeituoso ou imprestável para o fim a que se destinava, desde que observada a 
regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda; e

 • embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de 
navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro, como 
propriedade da mesma empresa nacional de origem.

Apesar de o pagamento do IPI vinculado à importação ser exigido por ocasião do registro da DI 
(débito automático feito pelo Siscomex), o fato gerador do imposto ocorrerá em um momento 
posterior, no desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira.

Nesse imposto, a exemplo do que acontece no imposto de importação, que considera entrada 
no território aduaneiro a mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido 
verificado pela autoridade aduaneira, possui um fato gerador presumido: considera-se ocorrido 
o desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como importada e cujo extravio tenha 
sido verificado pela autoridade aduaneira, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime 
suspensivo de tributação.

Não constitui fato gerador do imposto o desembaraço aduaneiro de produtos nacionais que 
retornem ao País: enviados em consignação e não vendidos no prazo autorizado; devolvidos 
por motivo de defeito técnico, para reparo ou para substituição; por motivo de modificações 
na sistemática de importação por parte do país importador; por motivo de guerra ou de 
calamidade pública; ou por outros fatores alheios à vontade do exportador.

Além disso, não constitui fato gerador do imposto o retorno ao País de produtos aos quais tenha 
sido aplicado o regime aduaneiro especial de exportação temporária, ainda que descumprido 
o regime.

No granel, a diferença percentual apurada até o limite de 1% não será considerada para efeitos 
de exigência do imposto. Encontrando-se divergência superior a esse percentual, será exigido o 
IPI somente em relação ao que exceder esse percentual.
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6.3 Base de Cálculo e Alíquotas
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 239 a 240)

O IPI vinculado à importação será calculado pela aplicação da alíquota do imposto, constante 
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, sobre a sua base 
de cálculo, que, na importação, corresponde ao valor que servir ou que serviria de base para 
cálculo do imposto de importação, por ocasião do despacho aduaneiro, acrescido do montante 
desse imposto e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis.

No caso de avaria, o valor depreciado será excluído da base de cálculo do IPI.

Quando se tratar da importação de bebidas ou de cigarros classificados no código 2402.20.00 
da NCM, a base de cálculo será apurada em conformidade com as regras estabelecidas para o 
produto nacional (a alíquota, nesses casos, é do tipo específica), e o imposto será pago somente 
no registro da DI.

6.4 Isenções
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 243 a 245)

Apesar de a legislação disciplinar que as isenções do IPI, salvo expressa disposição de lei, 
referem-se ao produto e não ao contribuinte ou ao adquirente, quando se trata de isenções 
relativas a produto importado, em geral, elas acompanham as isenções do imposto de 
importação. É o significado do art. 245, inciso I, do RA quando diz que são isentas do imposto as 
importações a que se refere o inciso I e as alíneas “b” a “o” e “q” a “u” do inciso II do art. 136, 
desde que satisfeitos os requisitos e condições exigidos para a concessão do beneficio análogo 
relativo ao imposto de importação.

Além disso, já vimos que também são isentas do IPI as mercadorias a que se apliquem os 
regimes de tributação simplificada e especial.

Da mesma forma que as regras de isenção para o imposto de importação, se a isenção estiver 
condicionada à destinação do produto e a este for dado destino diverso do previsto, estará o 
responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto, dos juros de mora e da penalidade 
cabível, como se a isenção não existisse.

Se a destinação diversa ocorrer após um ano do fato gerador (= desembaraço) e for precedida 
do recolhimento espontâneo do tributo, e desde que não haja o intuito de fraude, não será 
cabível a aplicação da multa de ofício. 

Após transcorridos três anos do fato gerador, o tributo não será mais exigível.

6.5 Imunidades
(Decreto nº 6759, de 2009, art. 245-A)

Assim como são imunes do imposto de importação as importações de livros, jornais e periódicos 
e do papel destinado a sua impressão, também esses produtos são imunes do IPI, devendo ser 
observadas, para tanto, as mesmas regras aplicáveis ao imposto de importação. 
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6.6 Suspensão do Pagamento do Imposto
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 246 a 248)

O RA trata nos arts. 246 a 248 de algumas hipóteses específicas de suspensão do IPI na 
importação. Não obstante, é importante observar que outros artigos desse mesmo RA irão 
tratar da suspensão desse imposto, muitas vezes se referindo à "suspensão das obrigações 
fiscais" ou à "suspensão do pagamento dos tributos", como ocorre, por exemplo, nos regimes 
aduaneiros especiais.

Diz o art. 246 que serão desembaraçados com suspensão do pagamento do imposto os 
componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados 
classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da NCM, quando 
importados diretamente por estabelecimento industrial, sendo essa suspensão condicionada 
a que o produto seja destinado a emprego pelo estabelecimento industrial adquirente na 
produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos 
autopropulsados ou na montagem dos produtos autopropulsados.

Já o art. 247 diz que serão desembaraçados com suspensão do pagamento do imposto, ainda, 
as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, importados 
diretamente por pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras ou por estabelecimento 
industrial fabricante preponderantemente:

 • dos produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 
e 64, e nas posições 21.01 a 2105.00, 2209.00.00 e 2501.00 da NCM, inclusive daqueles a 
que corresponde a notação NT (não-tributados);

 • dos bens referidos no art. 246 (automotivos);

 • das partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto 
classificado no Capítulo 88 da NCM (aeronaves); e

 • dos bens de informática e automação que gozem do benefício referido no art. 816. 
(isenção e redução do IPI para as empresas que investirem em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento em tecnologia da informação).

Aplica-se à suspensão do pagamento do imposto a mesma regra aplicável à isenção, de tal 
forma que, se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado 
destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto, 
dos juros de mora e da penalidade cabível, como se a suspensão não existisse.

7. Contribuição para o PIS/PASEP Importação e COFINS Importação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 249 a 292)

A exemplo do IPI, também a cobrança da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação têm a função de nivelar o custo do produto importado com o custo do produto 
nacional e de dar um tratamento isonômico a eles, sem qualquer distinção em razão da origem.

Essas contribuições que incidem sobre as importações, importante destacar, foram instituídas 
pela Lei nº 10.865, de 2004, e não se confundem com a contribuição para o PIS/Pasep e com 
a Cofins,  que incidem sobre o faturamento ou o auferimento de receitas (pessoas jurídicas 
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de direito privado), sobre o pagamento da folha de salários (entidades de relevância social 
determinadas em lei) ou sobre a arrecadação mensal de receitas correntes e o recebimento 
mensal de recursos (entidades de direito público).

Não obstante não se tratar da mesma contribuição, a legislação prevê para elas um mecanismo 
de compensação.

7.1 Sujeitos Ativo e Passivo
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 254 a 255)

Já vimos que o art. 149 da CF dá à União a competência exclusiva de instituir contribuições 
sociais, de tal forma que é ela, a União, o sujeito ativo dessas obrigações tributárias.

Em relação aos sujeitos passivos, a Lei nº 10.865, de 2004, praticamente reproduziu aquilo 
que dispunha a legislação aduaneira para o imposto de importação. Dessa forma, contribuinte 
da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é: o importador, assim 
considerada qualquer pessoa que promova a entrada de bens estrangeiros no território 
aduaneiro; o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente; 
e o adquirente de mercadoria entrepostada.

O transportador e o depositário, que a legislação do imposto de importação trata como 
responsáveis pelo imposto, são tratados na legislação das contribuições como responsáveis 
solidários, ao lado: do representante no País do transportador estrangeiro; do expedidor, 
do operador de transporte multimodal ou de qualquer subcontratado para a realização do 
transporte multimodal; e do adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem.

Note-se que, em comparação com a sujeição passiva do imposto de importação, o legislador 
não elegeu como responsável solidário pelas contribuições o  adquirente ou o cessionário 
de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto e o beneficiário de regime 
aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de 
mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vistas à execução de 
etapa da cadeia industrial do produto a ser exportado.

Em relação ao encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência 
estrangeira de pessoa jurídica importadora, ele não foi incluído na Lei nº 10.865, de 2004, 
porque essa modalidade de importação ainda não existia no ano de 2004. Quando a Lei nº 
11.281, de 2006, disciplinou a importação por encomenda, o legislador dispôs sobre a 
responsabilidade solidária do encomendante pelo imposto de importação e "esqueceu" de 
dispor sobre a responsabilidade solidária do encomendante pelos demais tributos. 

7.2 Incidência e Fato Gerador
(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 249 a 252)

Incidência

Também em relação à incidência das contribuições a Lei nº 10.865, de 2004, praticamente 
repete a disciplina do imposto de importação.
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A incidência é sobre a importação de produtos estrangeiros, considerando-se estrangeiros, 
para efeito de incidência das contribuições, a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, 
que retorne ao País, com as mesmas exceções previstas para o imposto de importação: produto 
enviado em consignação e não vendido no prazo autorizado; produto devolvido por motivo 
de defeito técnico, para reparo ou para substituição; produto que retornar por motivo de 
modificações na sistemática de importação por parte do país importador, por motivo de guerra 
ou de calamidade pública ou por outros fatores alheios à vontade do exportador.

E quanto à não incidência das contribuições, também é igual ao imposto de importação? 
Quase, mas há uma pequena diferença. As contribuições, da mesma forma que o imposto 
de importação, não incidem sobre: mercadoria estrangeira que, corretamente descrita nos 
documentos de transporte, chegar ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição, 
e que for redestinada ou devolvida para o exterior; mercadoria estrangeira idêntica, em igual 
quantidade e valor, e que se destine a reposição de outra anteriormente importada que se 
tenha revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosa ou imprestável para o fim a que 
se destinava, desde que observada a regulamentação editada pelo Ministério da Fazenda; 
mercadoria estrangeira que tenha sido objeto da pena de perdimento, exceto na hipótese em 
que não seja localizada, tenha sido consumida ou revendida; mercadoria estrangeira devolvida 
para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação 
editada pelo Ministério da Fazenda; mercadoria estrangeira destruída, sob controle aduaneiro, 
sem ônus para a Fazenda Nacional, antes de desembaraçada; e mercadoria estrangeira em 
trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruída.

A diferença entre a não incidência do imposto de importação e das contribuições fica por 
conta das embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira 
de navegação para subsidiária integral no exterior, que retornem ao registro brasileiro, como 
propriedade da mesma empresa nacional de origem. Essa é uma hipótese de não incidência 
do imposto de importação que não foi listada entre as hipóteses de não incidência das 
contribuições.

Além disso, a legislação das contribuições listou como hipótese de não incidência: os bens 
importados pelas entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 
da CF; o pescado capturado fora das águas territoriais do País, por empresa localizada no seu 
território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira; e a mercadoria 
à qual tenha sido aplicado o regime de exportação temporária, ainda que descumprido o 
regime. Observe-se que essas duas últimas hipóteses são tratadas como não ocorrência do fato 
gerador na legislação do imposto de importação.

Fato Gerador

A exemplo do imposto de importação, a construção feita pela legislação das contribuições 
também contempla um fato gerador espacial (ou geográfico) e, a fim de viabilizar o cálculo das 
contribuições, um fato gerador temporal.

Assim, o fato gerador da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é 
a entrada de bens estrangeiros no território aduaneiro (fato gerador espacial ou geográfico), 
considerando-se entrados no território aduaneiro os bens que constem como tendo sido 
importados e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira. 
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Lembre-se que o fato gerador presumido, no caso de extravio, também está previsto para o 
imposto de importação (presume-se a entrada da mercadoria em território nacional) e para o 
IPI (presume-se o desembaraço da mercadoria).

Em relação ás contribuições, o fato gerador presumido não será aplicado às malas e às remessas 
postais internacionais e à mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições 
de manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não 
seja superior a um por cento (e mesmo assim, sendo superior a um por cento, serão exigidas as 
contribuições somente em relação ao que exceder a esse percentual).

Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:

 • na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para 
consumo, inclusive no caso de despacho para consumo de bens importados sob regime 
suspensivo de tributação do imposto de importação;

 • no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens 
constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio 
tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; e 

 • na data do vencimento do prazo de permanência dos bens em recinto alfandegado, se 
iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento.

Pagamento

O pagamento das contribuições coincide com a ocorrência do fato gerador, devendo ser pagas 
no momento do registro da DI.

Em se tratando de registro de DI após o vencimento do prazo de permanência do bem em 
recinto alfandegado, as contribuições serão pagas com os acréscimos legais, contados da data 
em que se considera ocorrido o fato gerador para efeito de cálculo das contribuições.

7.3 Base de Cálculo

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 253)

Atenção para este tópico: A Lei nº 10.865, de 2004, foi alterada pela Lei nº 12.865, de 2013, 
no que diz respeito à base de cálculo das contribuições, de tal forma que o RA encontra-se 
desatualizado em relação a este tópico.

Após diversos questionamentos judiciais em relação à base de cálculo das contribuições, que 
incluía, além do valor aduaneiro da mercadoria, o valor do ICMS e das próprias contribuições, o 
art. 7º, inciso I, da Lei nº 10.865, de 2004, foi declarado inconstitucional pelo STF e o legislador 
terminou por alterá-lo.

Hoje, a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação é 
o valor aduaneiro da mercadoria.
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7.4 Isenções

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 256 a 258-A)

Já vimos no estudo das isenções do imposto de importação que, quando a isenção é vinculada 
à qualidade do importador, o bem importado deve permanecer com o beneficiário, podendo 
ser transferido antes de transcorrido o prazo previsto na legislação mediante prévio pagamento 
do imposto ou, no caso de ser transferido para entidade que goze dos mesmos benefícios, 
mediante decisão da autoridade aduaneira.

A regra nas isenções das contribuições, vinculadas à qualidade do importador, é muito parecida, 
mas comporta alguns pontos distintos.

Aqui também o beneficiário deve permanecer com o bem importado, e deve pagar as 
contribuições caso o transfira antes de transcorrido o prazo estabelecido na legislação. Mas 
enquanto esse prazo é de cinco anos em relação ao imposto de importação (três anos no caso 
de isenções de caráter especial), para as contribuições o prazo é de apenas três anos.

Se a transferência de propriedade ou a cessão de uso for feita para entidade que goze de igual 
tratamento tributário, mediante prévia decisão da autoridade aduaneira, a exemplo do que 
ocorre para o imposto de importação, o tributo não será devido.

Mas a maior diferença da isenção das contribuições vinculada à qualidade do importador 
em relação àquela do imposto de importação é que a primeira permite que representações 
diplomáticas estrangeiras sediadas no País doem os bens importados com isenção para 
entidades beneficentes, reconhecidas como de utilidade pública, para serem vendidos em 
feiras, bazares e eventos semelhantes, sem o pagamento dessas contribuições e antes de 
transcorrido o prazo de três anos.

Também já estudamos lá no imposto de importação que, quando a isenção é vinculada à 
destinação dos bens, o bem importado deve ser empregado nas finalidades que motivaram a 
concessão do benefício. Vale o mesmo para as contribuições, devendo o importador, sempre 
que exigido, comprovar o efetivo emprego dos bens nessas finalidades.

Antes de transcorrido o prazo de três anos (lembre-se que, para o imposto de importação, 
isenção geral, o prazo é de cinco anos), o bem poderá ser transferido ou ter seu uso cedido a 
terceiro, desde que mantidas as finalidades que motivaram a concessão do benefício e desde 
que haja prévia decisão da autoridade aduaneira.

Salvo disposição expressa em contrário, quando a não incidência, a isenção, a suspensão ou 
a redução das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação 
for condicionada à destinação do bem ou do serviço, e a este for dado destino diverso, ficará o 
responsável pelo fato sujeito ao pagamento das contribuições e das penalidades cabíveis, como 
se a não incidência, a isenção, a suspensão ou a redução das alíquotas não existisse.

São isentas das contribuições as importações realizadas: pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público; pelas 
missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente e pelos respectivos 
integrantes; e pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, 
inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes.
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São ainda isentas as importações nas hipóteses de: amostras sem valor comercial; remessas 
postais e encomendas aéreas internacionais a que se aplique o regime de tributação simplificada 
ou destinadas a pessoa física;  bagagem de viajantes procedentes do exterior; bens adquiridos 
em loja franca no País; bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas 
nas fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas 
cidades fronteiriças brasileiras; bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, 
na modalidade de isenção; objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 
97.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul, recebidos em doação, por museus instituídos 
e mantidos pelo poder público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de 
utilidade pública; máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de 
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições 
científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, conforme o disposto nos arts. 147 e 
148; bens recebidos em decorrência de evento cultural, científico ou esportivo oficial, realizado 
no exterior, ou para serem consumidos, distribuídos ou utilizados em evento esportivo oficial 
realizado no País; e bens importados por desportistas, desde que tenham sido utilizados por 
estes em evento esportivo oficial e recebidos em doação de entidade de prática desportiva 
estrangeira ou da promotora ou patrocinadora do evento.

Com exceção das duas últimas hipóteses, as isenções mencionadas nos dois últimos 
parágrafos somente serão concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para o 
reconhecimento de isenção do imposto sobre produtos industrializados.

7.5 Suspensão do Pagamento e Redução de Alíquotas (Programas 
Específicos e seu Regramento)

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 260 a 292)
(Lei nº 10.865, de 2004, art. 8º, §§ 11 e 12)

Suspensão do Pagamento das Contribuições

Em relação aos regimes aduaneiros especiais, o art. 260 do RA diz que aplicaremos para as 
contribuições as mesmas normas relativas à suspensão do pagamento do imposto de importação 
ou do IPI. Isso é mais do que lógico. Se estamos suspendendo o imposto de importação e o 
IPI vinculado pelo fato de a mercadoria não estar, naquele momento de admissão no regime 
aduaneiro especial, entrando de forma livre e definitiva na economia nacional, mais do que 
justificável a suspensão, também, das contribuições sociais incidentes na importação.

Mas não é só da suspensão das contribuições relativa aos regimes aduaneiros especiais que 
trata o RA. Diversas outras hipóteses de suspensão foram previstas na legislação, as quais 
passamos a ver a seguir.

Zona Franca de Manaus

Poderá ser importado com suspensão do pagamento das contribuições, por empresas 
localizadas na Zona Franca de Manaus – ZFM, matérias-primas, produtos intermediários e 
materiais de embalagem para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos 
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industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de Administração da 
Suframa.

Também poderão ser importados com suspensão do pagamento das contribuições máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado da 
pessoa jurídica importadora que importa bens a serem empregados, por ela, na elaboração 
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem destinados a emprego 
em processo de industrialização por estabelecimentos ali instalados.

Essa última suspensão converte-se em alíquota zero após decorridos dezoito meses da 
incorporação do bem ao ativo imobilizado da pessoa jurídica importadora.

Não sendo o bem incorporado ao ativo imobilizado ou sendo ele revendido antes do prazo de 
dezoito meses, a pessoa jurídica importadora deverá recolher as contribuições, acrescidas de 
juros e multa de mora. Não o fazendo, a fiscalização efetuará o lançamento, acompanhado de 
multa de ofício.

Aqui cabe um esclarecimento. Em geral, a suspensão do imposto de importação ou do IPI 
converte-se, após cumpridas as condições, em isenção, enquanto que a suspensão das 
contribuições converte-se em alíquota zero. Isso porque, no caso das contribuições, caso 
houvesse a conversão em isenção, o beneficiário teria o direito de apurar crédito relativo a essa 
isenção, ao passo que a conversão em alíquota zero não garante esse direito.

REPES

O Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia 
da Informação – REPES é o que permite a importação de bens novos destinados ao 
desenvolvimento, no País, de software e de serviços de tecnologia da informação, quando 
importados diretamente pelo beneficiário do regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado, com suspensão do pagamento das contribuições e, no caso de bem sem similar 
nacional, com suspensão também do IPI.

Para poder ser beneficiária do REPES, a pessoa jurídica não pode ser optante pelo Simples 
Nacional, deve exercer preponderantemente as atividades de desenvolvimento de software 
ou de prestação de serviços de tecnologia da informação e deve assumir compromisso de 
exportação igual ou superior a cinquenta por cento (percentual alterado pela Lei nº 12.715, de 
2012 – RA desatualizado) de sua receita bruta anual de venda de bens e serviços.

Cumprido o compromisso de exportação, a suspensão converte-se em alíquota zero, para as 
contribuições, e em isenção, para o IPI.

RECAP

O Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras – RECAP é o 
que permite, por três anos, contados da data de adesão ao regime, a importação de máquinas, 
aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados em ato normativo específico, 
quando importados diretamente pelo beneficiário do regime para incorporação ao seu ativo 
imobilizado, com suspensão do pagamento das contribuições.
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É beneficiária do RECAP a pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada 
aquela cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário 
imediatamente anterior à adesão ao regime, houver sido igual ou superior a cinquenta por 
cento (percentual alterado pela Lei nº 12.715, de 2012 – RA desatualizado) de sua receita 
bruta total de venda de bens e serviços no período e que assuma compromisso de manter esse 
percentual de exportação durante o período de dois anos-calendário.

Não pode ser beneficiária do regime a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional.

Pode ainda ser beneficiário do regime, o estaleiro naval brasileiro, no caso de importação de 
bens de capital, relacionados em ato normativo específico, destinados à incorporação a seu 
ativo imobilizado para utilização nas atividades de construção, conservação, modernização, 
conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no Registro Especial 
Brasileiro, instituído pela Lei no 9.432, de 1997, independente de efetuar o compromisso 
de exportação para o exterior, ou de possuir receita bruta decorrente de exportação para o 
exterior.

Cumpridas todas as condições, a suspensão das contribuições converte-se em alíquota zero.

Pessoa Jurídica Preponderantemente Exportadora

A pessoa jurídica preponderantemente exportadora, assim considerada aquela cuja receita 
bruta decorrente de exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao 
da aquisição, houver sido igual ou superior a cinquenta por cento (percentual alterado pela Lei 
nº 12.715, de 2012 – RA desatualizado) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços 
no mesmo período, após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda, 
poderá importar com suspensão do pagamento das contribuições matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem.

Máquinas e Equipamentos para Fabricação de Papéis

Até o dia 30 de abril de 2008, ou até que a produção nacional atendesse a 80% do consumo 
interno, a importação de máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de papéis 
destinados à impressão de jornais ou de papéis classificados nos códigos 4801.00.10, 
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e 4810.22.90 da NCM, destinados à impressão 
de periódicos, poderia ser efetuada com suspensão do pagamento das contribuições (convertida 
em alíquota zero depois de cumpridas as condições), quando importados diretamente por 
pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado.

REIDI

O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI é o que 
permite, pelo período de cinco anos, a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, e de materiais de construção, quando importados diretamente pelo 
beneficiário do regime para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas 
ao ativo imobilizado, com suspensão das contribuições.
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É beneficiária do REIDI a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras 
de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação, e 
que não seja optante pelo Simples Nacional.

A suspensão das contribuições converte-se em alíquota zero por cento após a utilização ou 
incorporação do bem ou material de construção na obra de infraestrutura.

Acetona Destinada à Elaboração de Defensivos Agropecuários

A importação de acetona classificada no código 2914.11.00 da NCM, destinada à fabricação 
de monoisopropilamina utilizada na elaboração de defensivos agropecuários classificados na 
posição 38.08 da NCM e importada diretamente pela pessoa jurídica fabricante, será efetuada 
com suspensão do pagamento das contribuições.

Navegação de Cabotagem e de Apoio Portuário e Marítimo

Será efetuada com suspensão do pagamento das contribuições a importação de óleo 
combustível, tipo bunker, MF – Marine Fuel, MGO – Marine Gás Oil e ODM – Óleo Diesel 
Marítimo, quando realizada por pessoa jurídica previamente habilitada e destinados à 
navegação de cabotagem e de apoio portuário e marítimo.

RETID (Não consta no RA – Lei nº 12.598, de 2012)

O Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa – RETID é o que permite a importação de 
bens de defesa nacional definidos em ato normativo específico com suspensão do pagamento 
das contribuições e do IPI.

RETAERO (Não consta no RA – Lei nº 12.249, de 2010)

O Regime Especial para a Indústria Aeroespacial Brasileira – RETAERO é o que permite a 
importação de partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, 
insumos e matérias-primas para emprego na manutenção, conservação, modernização, reparo, 
revisão, conversão e industrialização dos produtos classificados na posição 88.02 da NCM 
(veículos aéreos), com suspensão do pagamento das contribuições e do IPI.

Redução de Alíquotas das Contribuições

A princípio, a redução de alíquota da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação é matéria resevada à lei. Não obstante, o art. 8º, § 11, da Lei nº 10.865, de 2004, 
disciplina as hipóteses em que o Poder Executivo está autorizado a reduzi-las a zero:

§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas do PIS/
PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre: 

I – produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;
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II – produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, 
campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de anatomia patológica, 
citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 
da NCM.

Vejamos a seguir duas reduções de alíquotas das contribuições de que trata o RA.

PADIS

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – 
PADIS é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos 
para incorporação ao ativo imobilizado do beneficiário, bem como de insumos, destinados a 
determinadas atividades, com redução a zero por cento das alíquotas das contribuições e do 
IPI.

Conforme condições e prazo definidos em ato do Poder Executivo, desde que destinados 
às atividades elencadas, poderá também ser reduzida a zero a alíquota do imposto de 
importação incidente sobre máquinas, aparelhos, instrumentos, equipamentos, ferramentas 
computacionais (software), para incorporação ao seu ativo imobilizado, e insumos, importados 
por pessoa jurídica beneficiária do PADIS. O Decreto nº 6.233, de 2007, trata dessa redução em 
seu art. 2º, inciso, IV.

Beneficiária do PADIS: pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e desenvolvimento 
na forma do art. 6º da Lei nº 11.484, de 2007.

Atividades elencadas: 

 • concepção, desenvolvimento e projeto (design); difusão ou processamento físico-químico; 
ou corte (acrescentado pela Lei nº 12.715, de 2012 – RA desatualizado), encapsulamento 
e teste de dispositivos eletrônicos semicondutores classificados nas posições 85.41 e 85.42 
da NCM

 • concepção, desenvolvimento e projeto (design); fabricação dos elementos fotossensíveis, 
foto ou eletroluminescentes e emissores de luz; ou montagem final do mostrador e 
testes elétricos e ópticos de mostradores de informação (displays) relacionados em 
ato normativo específico, com tecnologia baseada em componentes de cristal líquido 
– LCD, fotoluminescentes (painel mostrador de plasma – PDP), eletroluminescentes 
(diodos emissores de luz – LED, diodos emissores de luz orgânicos – OLED ou displays 
eletroluminescentes a filme fino – TFEL) ou similares com microestruturas de emissão de 
campo elétrico, destinados à utilização como insumo em equipamentos eletrônicos

PATVD 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para 
TV Digital – PATVD é o que permite a importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e 
equipamentos, novos, para incorporação ao ativo imobilizado do beneficiário, bem como dos 
insumos, destinados à fabricação dos equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência 
para televisão digital, com redução a zero das alíquotas das contribuições e do IPI.

Apesar de haver a previsão de que podem ser reduzidas a zero as alíquotas do imposto de 
importação incidente sobre máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, 
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importados pelo beneficiário do PATVD para incorporação ao seu ativo imobilizado e destinados 
à fabricação dos equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência para televisão 
digital, isso não ocorreu.

É beneficiária do PATVD a pessoa jurídica que realize investimento em pesquisa e 
desenvolvimento na forma do art. 17 da Lei nº 11.484, de 2007, e que exerça as atividades de 
desenvolvimento e fabricação de equipamentos transmissores de sinais por radiofrequência 
para televisão digital, classificados no código 8525.50.2 da NCM.

8. Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação vinculado à Importação

Apesar de não ser um imposto de competência da União, mas sim dos Estados e do Distrito 
Federal, não sendo administrado, portanto, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o edital 
dos últimos concursos para o cargo de AFRFB têm repetidamente incluído o ICMS entre as 
matérias exigidas.

Não encontraremos maiores referências a esse imposto no RA, razão pela qual buscaremos 
informações a respeito de seus elementos na Lei Complementar nº 87, de 1996.

8.1 Sujeitos Ativo e Passivo
(LC nº 87, de 1996, arts. 1º e 4º)

Sujeitos ativos do ICMS na importação, assim entendidos como os titulares da competência 
para exigir o pagamento do imposto (cumprimento da obrigação principal), são os Estados e o 
Distrito Federal.

Mas em uma importação, para qual Estado é devido o ICMS? Imagine, por exemplo, uma 
empresa de Porto Alegre que importa pelo porto de Santos e realiza o despacho para consumo 
naquela unidade. O ICMS é devido para o Estado de São Paulo ou para o Estado do rio Grande 
do Sul?

Nesse caso, diz o art. 11 da LC nº 87, de 1996:

Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do 
estabelecimento responsável, é:

I – tratando-se de mercadoria ou bem:

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

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

Ou seja, no exemplo o imposto é devido para o Estado do Rio Grande do Sul, que é o Estado 
onde se encontra estabelecido o importador.

Sujeito passivo do ICMS, na condição de contribuinte, é a pessoa física ou jurídica que, mesmo 
sem habitualidade ou intuito comercial, importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer 
que seja a sua finalidade.
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8.2 Fato Gerador

(LC nº 87, de 1996, art. 12)

O ICMS incide sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 
física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua 
finalidade, considerando-se ocorrido o fato gerador no momento do desembaraço aduaneiro.

8.3 Alíquotas

(CF, art. 155, § 2º, incisos IV e V)

Apesar de o art. 155 da CF disciplinar que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 
o ICMS, o § 2º, incisos IV e V, deste mesmo artigo, buscando mitigar possíveis conflitos de 
interesse que surjam ou possam surgir entre os Estados e o Distrito Federal, dispõe que:

IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço 
dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

V – é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de 
um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva 
interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois 
terços de seus membros; 

Não obstante a prerrogativa do Senado em estabelecer alíquotas mínimas e máximas nas 
operações ocorridas internamente nos Estados e no Distrito Federal, ela não foi exercida, 
cabendo a fixação das alíquotas internas unicamente aos entes federativos.

Por outro lado, em relação às alíquotas interestaduais aplicáveis aos produtos importados, 
a guerra fiscal travada pelos Estados fez com que o Senado Federal intervisse e publicasse a 
Resolução nº 13, de 2002, fixando-a em 4%.

Quanto às alíquotas de exportação, não há o que se acrescentar, uma vez que, pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 2003, as exportações são imunes ao ICMS.

Por fim, as alíquotas aplicáveis às importações são aquelas mesmas aplicáveis quando a 
operação se dá internamente nos Estados e no Distrito Federal.

8.4 Isenções e Imunidades

(CF, art. 155, § 2º, inciso X, "a", e XII, "g")

O art. 155, § 2º, inciso X, da CF disciplina que o ICMS não incidirá sobre operações que 
destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, 
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assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações 
e prestações anteriores (imunidade constitucional).

O inciso XII, por sua vez, diz que cabe à lei complementar regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 
concedidos e revogados.

8.5 Pagamento do Imposto e Controle pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil

(LC nº 87, de 1996, art. 12, § 2º)
(Decreto nº 6759, de 2009, art. 576)

(IN SRF nº 680, de 2006, arts. 52 e 53)

O pagamento do ICMS, para os Estados que possuam convênio específico com a RFB, poderá 
ser feito mediante débito automático em conta bancária indicada pelo importador.

Quanto ao controle exercido pela RFB em relação ao ICMS, é de se observar que essa Secretaria 
não tem a competência para verificar se o imposto foi pago ou exonerado de forma correta. 

Dessa forma, a entrega da mercadoria ao importador será autorizada mediante a simples 
apresentação do comprovante de pagamento ou da guia de exoneração do imposto.

9. Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e 
Taxa Mercante

(Lei nº 10.893, de 2004)
(Decreto nº 8.257, de 2014)

Competência

Compete à RFB a administração das atividades relativas à cobrança, fiscalização, arrecadação, 
restituição e concessão de incentivos do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha 
Mercante – AFRMM.

Finalidade

O AFRMM destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao 
desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval 
brasileiras e constitui fonte básica do Fundo de Marinha Mercante – FMM.

Incidência

O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de 
qualquer natureza descarregada em porto brasileiro.
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Fato Gerador

O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação 
em porto brasileiro.

Base de Cálculo e Alíquota

O AFRMM será calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se, na 
navegação de longo prazo, a alíquota de vinte e cinco por cento.

O conhecimento de embarque é o documento hábil para comprovação do valor da remuneração 
do transporte aquaviário.

O responsável pelo transporte aquaviário deverá, na forma e nos prazos estabelecidos pela RFB, 
disponibilizar os dados necessários ao controle do recolhimento do AFRMM, oriundos de todos 
os conhecimentos de embarque referentes às mercadorias nacionais ou estrangeiras a serem 
desembarcadas no porto de descarregamento, ainda que amparadas por isenção, suspensão 
ou não incidência, independentemente do local previsto para a sua nacionalização, inclusive 
aquelas em trânsito para o exterior.

Contribuinte e Responsável

O contribuinte do AFRMM é o consignatário constante do conhecimento de embarque, sendo 
o proprietário da carga transportada solidariamente responsável pelo pagamento.

Pagamento

 O sujeito passivo efetuará, no Sistema de Controle de Arrecadação do Adicional ao Frete para 
Renovação da Marinha Mercante – Sistema Mercante, o pagamento do AFRMM acrescido 
da Taxa de Utilização do Mercante – TUM, antes da autorização de entrega da mercadoria 
correspondente pela RFB.

O pagamento do AFRMM incidente sobre o frete relativo ao transporte de mercadoria 
submetida a regime aduaneiro especial fica suspenso até a data do registro da declaração de 
importação que inicie o despacho para consumo correspondente.

10. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE 
Combustíveis/Importação

(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 298 a 305)

Incidência

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível – CIDE-Combustíveis incide sobre a importação de petróleo e seus derivados, gás 
natural e seus derivados, e álcool etílico combustível.
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Fato Gerador
A CIDE-Combustíveis tem como fato gerador as operações de importação de: gasolinas e 
suas correntes; diesel e suas correntes; querosene de aviação e outros querosenes; óleos 
combustíveis (fuel-oil); gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado de gás natural e de nafta; 
e álcool etílico combustível.

Contribuinte
É contribuinte da CIDE-Combustíveis o importador, pessoa física ou jurídica, dos combustíveis 
líquidos relacionados.

Responsável Solidário
É responsável solidário pela CIDE-Combustíveis o adquirente de mercadoria de procedência 
estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa 
jurídica importadora.

Base de Cálculo
A base de cálculo da CIDE-Combustíveis é a unidade de medida estabelecida para os produtos 
sujeitos a ela.

Alíquota
A CIDE-Combustíveis será calculada pela aplicação de alíquotas específicas, conforme 
estabelecido em ato normativo específico.

Pagamento
O pagamento da CIDE-Combustíveis será efetuado na data do registro da declaração de 
importação.

Isenções
São isentos da CIDE-Combustíveis os bens dos tipos e em quantidades normalmente 
consumidos em evento esportivo oficial. 

11. Procedimentos Gerais de Importação e de Exportação

Já vimos na aula introdutória o fluxo de uma operação de importação e o fluxo de uma operação 
de exportação. Neste tópico veremos com alguns detalhes os procedimentos que envolvem 
essas operações, de importação e de exportação.
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O programa que consta no Edital do concurso para AFRFB do ano de 2014, em seu tópico 11, 
não separa os procedimentos gerais de importação dos procedimentos gerais de exportação. 
Pelo contrário, a cada subtópico é feita referência ao procedimento aplicado na importação e 
na exportação.

Tendo em vista que é possível traçar um certo paralelismo entre os procedimentos aplicáveis 
à importação e os procedimentos aplicáveis à exportação, seguiremos a sistemática de estudo 
proposta pelo Edital Esaf.

11.1 Atividades Relacionadas aos Serviços Aduaneiros

(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 808 a 814)

O art. 808 do RA dispõe sobre as atividades relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias, 
aqui incluídas a bagagem de viajante, as remessas postais internacionais e qualquer outra que 
possa ser submetida a qualquer tipo de despacho aduaneiro, na importação, na exportação ou 
na internação, independentemente da via de transporte utilizada.

São elas:

 • preparação, entrada e acompanhamento da tramitação e apresentação de documentos 
relativos ao despacho aduaneiro;

 • subscrição de documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de 
responsabilidade;

 • ciência e recebimento de intimações, de notificações, de autos de infração, de despachos, 
de decisões e de outros atos e termos processuais relacionados com o procedimento de 
despacho aduaneiro;

 • acompanhamento da verificação da mercadoria na conferência aduaneira, inclusive da 
retirada de amostras para assistência técnica e perícia; e

 • recebimento de mercadorias desembaraçadas.

Ok. Essas são as atividades relacionadas aos despachos aduaneiros. Mas quem as executa? 
Ora, essas são atividades que devem ser desenvolvidas por aqueles que desejam submeter 
uma mercadoria a despacho aduaneiro, como é o caso, por exemplo, dos importadores e 
exportadores.

Mas importadores e exportadores são, em geral, pessoas jurídicas. Então, quem efetivamente 
exercerá essas atividades? Por óbvio que essas atividades podem ser desenvolvidas por um 
representante dessas pessoas.

Quanto a isso, disciplina o art. 809 quem poderá representar o importador, o exportador ou 
outro interessado, no exercício das atividades relacionadas aos despachos aduaneiros:

 • o dirigente ou empregado com vínculo empregatício exclusivo com o interessado, munido 
de mandato que lhe outorgue plenos poderes para o mister, sem cláusulas excludentes 
da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão do outorgado, no caso de 
operações efetuadas por pessoas jurídicas de direito privado;



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2106

 • o funcionário ou servidor, especialmente designado, no caso de operações efetuadas 
por órgão da administração pública direta ou autárquica, federal, estadual ou municipal, 
missão diplomática ou repartição consular de país estrangeiro ou representação de órgãos 
internacionais;

 • o empresário, o sócio da sociedade empresária ou pessoa física nomeada pelo habilitado, 
nos casos de importações ao amparo do regime de que trata o art. 102-A;

 • o próprio interessado, no caso de operações efetuadas por pessoas físicas; 

 • o mandatário de pessoa física residente no País, nos casos de remessa postal internacional, 
ou bens de viajante; e

 • o despachante aduaneiro, em qualquer caso.

Mas essas operações de importação e de exportação, seja lá por quem for, só poderão ser 
realizadas após habilitação do responsável legal da pessoa jurídica interessada, bem como do 
credenciamento das pessoas físicas que atuarão em seu nome no exercício dessas atividades. 
É o que se chama de habilitação para operar no Siscomex ou habilitação no Radar (sistema 
Ambiente de Registro e rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros).

Já que citamos o despachante aduaneiro como a pessoa que, em qualquer caso, pode exercer 
as atividades aduaneiras em representação ao importado ou ao exportador, vamos conhecer 
um pouquinho a respeito desse e de outros intervenientes no comércio exterior.

Despachante Aduaneiro 

Para atuar como despachante aduaneiro, a pessoa física deverá estar inscrita no Registro de 
Despachantes Aduaneiros, mantido pela RFB. E para ser inscrita a pessoa física deverá fazer a 
solicitação à RFB e atender os seguintes requisitos:

 • comprovação de inscrição há pelo menos dois anos no Registro de Ajudantes de 
Despachantes Aduaneiros, mantido pela RFB;

 • ausência de condenação, por decisão transitada em julgado, à pena privativa de liberdade;

 • inexistência de pendências em relação a obrigações eleitorais e, se for o caso, militares;

 • maioridade civil;

 • nacionalidade brasileira;

 • formação de nível médio; e

 • aprovação em exame de qualificação técnica.

Importante ressaltar que o despachante aduaneiro não possui vínculo funcional com a 
administração pública. Além disso, o exercício dessa atividade é vedado a quem exerce cargo, 
emprego ou função pública.

Operador de Transporte Multimodal

Em primeiro lugar, o que é transporte multimodal? Essa é fácil de responder. Aliás, a própria Lei 
nº 9.611, de 1998, responde isso: Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um 
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único contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e 
é executado sob a responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal.

E essa lei responde também o que é operador de transporte multimodal – OTM: é a pessoa 
jurídica contratada como principal para a realização do Transporte Multimodal de Cargas da 
origem até o destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiros.

Feitas as definições, o que o RA diz é que o exercício da atividade de OTM, no transporte 
multimodal internacional de cargas, depende de habilitação pela RFB (concedida pelo prazo de 
10 anos, prorrogável por igual período), para fins de controle aduaneiro.

Mas não é qualquer pessoa que pode chegar na RFB e pedir para ser habilitado com OTM. É 
preciso atender alguns requisitos, como:

 • comprovação de registro na Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes;

 • compromisso da prestação de garantia em valor equivalente ao do crédito tributário 
suspenso, conforme determinação da RFB, mediante depósito em moeda, fiança idônea, 
inclusive bancária, ou seguro aduaneiro em favor da União, a ser efetivada quando da 
solicitação de operação de trânsito aduaneiro (dispensado se possuir patrimônio líquido, 
comprovado anualmente, por ocasião do balanço, acima de R$ 2.000.000,00); e

 • acesso ao SISCOMEX e a outros sistemas informatizados de controle de carga ou de 
despacho aduaneiro.

Atividades de Unitização e de Desunitização de Carga

A unitização e a desunitização de cargas, quando realizadas em locais e recintos alfandegados, 
serão feitas somente por agentes previamente credenciados pela RFB.

Perícia e Assistência Técnica 

É comum em que, em um despacho aduaneiro de importação ou de exportação, o AFRFB fique 
em dúvida em relação à identificação da mercadoria. Da mesma forma, algumas mercadorias 
são de difícil quantificação, exigindo técnicas específicas para tanto (como por exemplo, a 
arqueação).

Nessas situações, e ainda quando for necessária a avaliação de equipamentos de segurança 
e de sistemas informatizados e a avaliação sobre o estado e o valor residual de bens, a RFB 
poderá solicitar perícia para elaboração de laudo, que será proporcionada: pelos laboratórios 
da RFB; por órgãos ou entidades da administração pública; ou por entidades privadas e técnicos, 
especializados, previamente credenciados.

11.2 Despacho Aduaneiro de Importação e Despacho Aduaneiro de 
Exportação

Esse tópico do edital é dividido em quatro outros subtópicos: disposições gerais, modalidades, 
documentos que os instruem e casos especiais. O primeiro e o terceiro tópicos, o RA trata a 
importação de forma separada da exportação. O segundo tópico, modalidades, não está 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2108

contemplado no RA, razão pela qual nos socorreremos das instruções normativas para a 
realização do estudo. Por fim, os casos especiais, na importação e na exportação, são tratados 
em um único capítulo no RA, e assim o veremos na apostila.

O despacho aduaneiro de importação pode ser encontrado no RA entre os arts. 542 a 579, e 
está disciplinado na IN SRF nº 680, de 2006. O despacho aduaneiro de exportação, por sua vez, 
está disciplinado nos arts. 580 a 596 do RA, e está disciplinado na IN SRF nº 28, de 1994.

11.2.1 Disposições Gerais
(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 542 a 549)
(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 580 a 583)

Disposições Gerais – Importação

Apesar de esta ser uma etapa que ocorre antes de se iniciar o despacho de importação, 
é importante referir que as importações brasileiras estão sujeitas, na forma da legislação 
específica, a licenciamento, por meio do SISCOMEX.

A legislação específica a que se refere o RA é a Portaria Secex nº 23, de 2011, que dispõe sobre 
operações de comércio exterior. A regra é que as importações brasileiras estão dispensadas 
de licenciamento. Algumas mercadorias ou algumas situações exigem, para a importação, a 
emissão de um licenciamento de importação, automático ou não automático.

Em relação ao despacho de importação propriamente dito, o RA o define como o procedimento 
mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à 
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica. Veja que o 
objetivo é exercer a fiscalização sobre as mercadorias que estão entrando no País.

E qual mercadoria deve ser submetida a despacho? Essa resposta também é fácil: todas! Mas 
essa é a regra. Não significa que a RFB vai olhar tudo o que está entrando no País. Já vimos que 
a sistemática de parametrização do Siscomex prevê que algumas mercadorias, direcionadas 
para o canal verde de conferência, entrem no País sem sofrerem qualquer tipo de verificação. 
Além disso, há algumas formas de importação, que veremos mais adiante, que sequer preveem 
o registro de uma declaração aduaneira.

Mas mesmo assim o RA diz que toda mercadoria procedente do exterior, importada a título 
definitivo ou não, sujeita ou não ao pagamento do imposto de importação, deverá ser 
submetida a despacho de importação, que será realizado com base em declaração apresentada 
à unidade aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria.

Isso vale até para as mercadorias reimportadas e para aquelas que retornam ao País por razões 
que fogem ao controle do exportador. O imposto não será exigido sobre essas últimas, mas elas 
devem se submeter a despacho de importação a fim de serem fiscalizadas.

Ok, já sabemos que o despacho aduaneiro de importação é o procedimento que a RFB faz para 
fiscalizar as mercadorias importadas. Já sabemos também que todas as mercadorias estão 
sujeitas ao despacho de importação. Mas quando esse procedimento inicia? Ora, inicia quando 
o importador transmite a declaração de importação para o Siscomex. É isso que diz o art. 545: 
tem-se por iniciado o despacho de importação na data do registro da declaração de importação.
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E há algum momento específico que o importador deve observar para registrar a DI? Sim. Tudo 
começa com a chegada da carga em um recinto alfandegado. A partir daí começam a correr os 
prazos. O art. 546 disciplina que o despacho de importação deverá ser iniciado em:

 • até noventa dias da descarga, se a mercadoria estiver em recinto alfandegado de zona 
primária;

 • até quarenta e cinco dias após esgotar-se o prazo de permanência da mercadoria em 
recinto alfandegado de zona secundária; e

 • até noventa dias, contados do recebimento do aviso de chegada da remessa postal.

E se o importador não registrar a DI nesses prazos? Bom, aí a mercadoria será considerada 
abandona e ficará sujeita à aplicação da pena de perdimento.

Registrada a DI, todas as declarações do importador subsistem para quaisquer efeitos fiscais, 
ainda que o despacho de importação seja interrompido e a mercadoria abandonada (essa é 
uma outra forma de abandono que leva ao perdimento da mercadoria, e ocorre após 60 dias de 
interrupção do despacho por ação ou omissão do importador).

Para terminarmos esse tópico que trata das disposições gerais do despacho de importação, 
fazemos referência aos arts. 547 e 548 do RA, que tratam, respectivamente, da dispensa do 
despacho de importação de malas diplomáticas/malas consulares e do caráter prioritário/rito 
sumário de urnas funerárias.

Disposições Gerais – Exportação

A exemplo das importações, as exportações também devem ser autorizadas pela Secex antes 
que se inicie o despacho de exportação. Mas aqui o nome não é "licenciamento de exportação", 
como se poderia supor a partir de um paralelo com as importações, mas sim registro de 
exportação.

Aliás, esse é um requisito essencial para que a exportação possa ocorrer. É o que disciplina o art. 
585: o registro de exportação, no SISCOMEX, nos casos previstos pela Secretaria de Comércio 
Exterior, é requisito essencial para o despacho de exportação de mercadorias nacionais ou 
nacionalizadas, ou de reexportação.

Outro aspecto interessante que podemos citar em relação ao despacho de exportação, antes 
de entrarmos nas disposições gerais desse procedimento, é o que consta lá nas disposições 
finais, no art. 596. Diz lá que devem ser aplicadas ao despacho de exportação, no que couber, 
as normas estabelecidas para o despacho de importação. Ou seja, se a legislação silenciar em 
algum ponto específico relativo à exportação, podemos nos socorrer das normas de importação 
para tentarmos encontrar uma solução para a questão.

No que diz respeito ao despacho de exportação, o RA o define de forma muito semelhante à 
definição dada ao despacho de importação. Veja o que diz o art. 580: despacho de exportação é 
o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador 
em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas a 
seu desembaraço aduaneiro e a sua saída para o exterior.

Esse é o procedimento de fiscalização, de controle aduaneiro, exercido sobre toda mercadoria 
destinada ao exterior, inclusive a reexportada. É claro que, a exemplo do que ocorre na 
importação, também aqui há exceções estabelecidas na legislação.
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O próprio RA já disciplina duas hipóteses de dispensa de despacho de exportação. A primeira 
delas diz respeito à mercadoria a ser devolvida ao exterior antes de submetida a despacho de 
importação e a segunda à mala diplomática ou consular.

Por fim, da mesma forma que na importação, o despacho de exportação de urna funerária será 
realizado em caráter prioritário e mediante rito sumário, antes de sua saída para o exterior, 
com base no respectivo conhecimento de carga ou em documento de efeito equivalente, após 
manifestação da autoridade sanitária competente.

11.2.2 Modalidades

(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, art. 579; IN SRF nº 680, de 2006, arts. 4º, 15, 17, 47, 
61 e 62)

(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, art. 595; IN SRF nº 28, de 1994, arts. 15-A e 52)

Não obstante o edital de 2014 ter inserido no programa do concurso as modalidades de 
despacho de importação e de despacho de exportação, o RA não faz referência a elas de forma 
expressa.

Mas a IN SRF nº 680, de 2006, faz referência às modalidades de despacho de importação em 
seu art. 4º, quando dispõe que a DI será formulada pelo importador no Siscomex e consistirá na 
prestação das informações constantes do Anexo Único, de acordo com o tipo de declaração e a 
modalidade de despacho aduaneiro.

Vejamos a seguir.

Modalidades – Importação

Em regra, o despacho aduaneiro de importação só pode ter início após a chegada da mercadoria 
em recinto alfandegado onde o despacho será processado.

Porém, o art. 579 dispõe sobre a competência da RFB para autorizar, em ato normativo: o início 
do despacho aduaneiro antes da chegada da mercadoria; a entrega da mercadoria antes de 
iniciado o despacho; a adoção de faixas diferenciadas de procedimentos, em que a mercadoria 
possa ser entregue antes da conferência aduaneira, mediante conferência aduaneira feita 
parcialmente ou somente depois de concluída a conferência aduaneira de toda a carga.

Com base nesse artigo do RA, e no que dispõe a IN SRF nº 680, de 2006, podemos estabelecer 
as seguintes modalidades de despacho de importação:
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Quanto ao despacho normal de importação, ele está disciplinado no art. 15 da IN SRF nº 
680, de 2006, que dispõe que o registro da DI caracteriza o início do despacho aduaneiro de 
importação, e somente será efetivado:

 • se verificada a regularidade cadastral do importador;

 • após o licenciamento da operação de importação, quando exigível, e a verificação do 
atendimento às normas cambiais, conforme estabelecido pelos órgãos e agências da 
administração pública federal competentes;

 • após a chegada da carga, exceto na modalidade de registro antecipado da DI;

 • após a confirmação pelo banco da aceitação do débito relativo aos tributos, contribuições 
e direitos devidos, inclusive da Taxa de Utilização do Siscomex;

 • se não for constatada qualquer irregularidade impeditiva do registro.

Esse art. 15 da IN SRF nº 680, de 2006, já revela uma outra modalidade de despacho de 
importação, em que a DI pode ser registrada antes da descarga da mercadoria na unidade da 
RFB de despacho. As hipóteses em que essa modalidade está autorizada encontram-se listadas 
no art. 17 da IN SRF nº 680, de 2006:

 • mercadoria transportada a granel, cuja descarga deva se realizar diretamente para 
terminais de oleodutos, silos ou depósitos próprios, ou veículos apropriados;

 • mercadoria inflamável, corrosiva, radioativa ou que apresente características de 
periculosidade;

 • plantas e animais vivos, frutas frescas e outros produtos facilmente perecíveis ou suscetíveis 
de danos causados por agentes exteriores;

 • papel para impressão de livros, jornais e periódicos;

 • órgão da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, inclusive 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas; e

 • mercadoria transportada por via terrestre, fluvial ou lacustre.

O despacho com entrega antecipada, por sua vez, é aquele em que o importador pode 
levar a mercadoria para o seu estabelecimento, a seu requerimento, antes de concluída a 
conferência aduaneira (antes de desembaraçada a mercadoria, portanto). Isso não significa, 
necessariamente, que o importador está autorizado a consumir, comercializar ou utilizar as 
mercadorias. Isso depende de a autoridade aduaneira ter imposto ou não essas condições ao 
importador.

O art. 47 da IN SRF nº 680, de 2006, lista as hipóteses em que poderá ser autorizada a entrega 
antecipada das mercadorias:

 • indisponibilidade de estrutura física suficiente para a armazenagem ou inspeção da 
mercadoria no recinto do despacho ou em outros recintos alfandegados próximos;

 • necessidade de montagem complexa da mercadoria para a realização de sua conferência 
física;

 • inexistência de meios práticos no recinto do despacho para executar processo de marcação, 
etiquetagem ou qualquer outro exigido para a utilização ou comercialização da mercadoria 
no País;
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 • mercadoria que está sujeita a confirmação, por exame técnico-laboratorial, de atendimento 
a requisito de norma técnica para sua comercialização no País;

 • necessidade imediata de retirada da mercadoria do recinto, para preservar a salubridade 
ou segurança do local, ou por motivo de defesa nacional, de acordo com solicitação do 
responsável pelo recinto ou recomendação da autoridade competente;

 • em situação de calamidade pública ou para garantir o abastecimento da população, atender 
a interesse da ordem ou saúde públicas, defesa do meio ambiente ou outra urgência 
pública notória; e

 • em outras hipóteses estabelecidas em ato da Coana.

Por fim, o despacho com entrega fracionada está disciplinado no art. 61 da IN SRF nº 680, de 
2006. Nessa modalidade de despacho de importação, será permitida a entrega fracionada da 
mercadoria, nas importações por via terrestre, que, em razão do seu volume ou peso, não 
possa ser transportada em apenas um veículo ou partida e quando for efetuado o registro de 
uma única declaração para o despacho aduaneiro, correspondente a uma só importação e a um 
único conhecimento de carga.

A DI é registrada para a carga inteira, que deverá entrar em território aduaneiro em até 30 dias 
do início do despacho de importação RA, art. 61). O desembaraço ocorre quando da chegado 
do último lote de mercadorias relativo à DI.

Modalidades – Exportação

Na exportação, a declaração de exportação deve ser registrada, em regra, antes do embarque 
da mercadoria no veículo que a levará para o exterior.

Não obstante, o art. 595 do RA estabelece que poderá ser autorizado, em ato normativo da 
RFB, o embarque da mercadoria ou a sua saída do território aduaneiro antes do registro da 
declaração de exportação.

Com base nesse artigo do RA, e no que dispõe a IN SRF nº 28, de 1994, podemos estabelecer as 
seguintes modalidades de despacho de exportação:

O despacho de exportação com DE anterior ao embarque pode ser observado no comando 
do art. 15-A da IN SRF nº 28, de 1994, que dispõe que, depois do registro da declaração para 
despacho, deverá ser confirmada a presença de carga.

A exceção está prevista no art. 52 dessa mesma IN, que prevê que o registro da DE no Siscomex 
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional, nos 
seguintes casos:
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 • fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para uso e 
consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou brasileira, em 
tráfego internacional;

 • venda no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de pedras 
preciosas e semipreciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela Secretaria 
de Comércio Exterior – SECEX; e

 • venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda estrangeira, cheque 
de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semipreciosas nacionais, suas obras 
e artefatos de joalharia, relacionados pela SECEX.

Poderá ainda o titular da unidade da RFB autorizar o embarque ou a saída da mercadoria do 
território nacional, antes do registro da DE, mas após o RE, na exportação:

 • de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados;

 • de produtos da indústria metalúrgica e de mineração;

 • de produtos agroindustriais acondicionados em fardos ou sacaria;

 • de pastas químicas de madeira, cruas, semibranqueadas ou branqueadas, embaladas em 
fardos ou briquetes;

 • de veículos novos;

 • realizada por via rodoviária, fluvial ou lacustre, por estabelecimento localizado em 
município de fronteira sede de unidade da RFB;

 • de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus processos de 
produção, transporte, manuseio ou comércio impliquem variação de peso decorrente de 
alteração na umidade relativa do ar;

 • de mercadorias cujas características intrínsecas ou extrínsecas ou de seus processos de 
produção, transporte, manuseio ou comércio exijam operações de embarque parcelado e 
de longa duração;

 • de produtos perecíveis; ou

 • de papel em bobinas.

11.2.3 Documentos que os Instruem

(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 553 a 563)
(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, art. 588)

Documentos – Importação

Quais documentos devem ser apresentados pelo importador quando do registro da DI? A 
resposta a essa pergunta deve ser precedida de uma explicação. Na importação, há dois 
tipos de documentos que instruem o despacho aduaneiro: os documentos de apresentação 
obrigatória, sem os quais a DI não será desembaraçada, e os outros documentos instrutivos da 
declaração, que podem ser exigidos em decorrência de acordos internacionais ou por força de 
lei, de regulamento ou de outro ato normativo.
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No primeiro grupo, aquele dos documentos de apresentação obrigatória, há três documentos: 
a via original do conhecimento de carga ou documento de efeito equivalente; a via original da 
fatura comercial, assinada pelo exportador; e o comprovante de pagamento dos tributos, se 
exigível.

No segundo grupo podemos citar, por exemplo, o packing list e o certificado de origem.

Em relação ao conhecimento de carga, já vimos que ele representa o contrato de transporte da 
mercadoria e que constitui prova de posse ou de propriedade da mercadoria.

Também já vimos que a cada conhecimento de carga deverá corresponder uma única declaração 
de importação, salvo exceções estabelecidas pela RFB.

Quanto à fatura comercial, o art. 557 do RA dispõe que ela deverá conter as seguintes 
indicações:

 • nome e endereço, completos, do exportador;

 • nome e endereço, completos, do importador e, se for caso, do adquirente ou do 
encomendante predeterminado;

 • especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do Acordo Geral 
sobre Tarifas e Comércio, ou, se em outro idioma, acompanhada de tradução em língua 
portuguesa, a critério da autoridade aduaneira, contendo as denominações próprias e 
comerciais, com a indicação dos elementos indispensáveis a sua perfeita identificação;

 • marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes;

 • quantidade e espécie dos volumes;

 • peso bruto dos volumes, entendendo-se, como tal, o da mercadoria com todos os seus 
recipientes, embalagens e demais envoltórios;

 • peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório;

 • país de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria ou 
onde tiver ocorrido a última transformação substancial;

 • país de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser 
exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus 
insumos;

 • país de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no 
momento de sua aquisição;

 • preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza 
das reduções e dos descontos concedidos;

 • custo de transporte a que se refere o inciso I do art. 77 e demais despesas relativas às 
mercadorias especificadas na fatura;

 • condições e moeda de pagamento; e

 • termo da condição de venda (INCOTERM).

Equipara-se à fatura comercial, para todos os efeitos, o conhecimento de carga aéreo, desde 
que nele constem as indicações de quantidade, espécie e valor das mercadorias que lhe 
correspondam.
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Documentos – Exportação

E em relação à exportação, quais os documentos devem ser apresentados em um despacho?

Quando a DE for selecionada para os canais laranja e vermelho de conferência aduaneira, 
o exportador deverá apresentar à fiscalização a primeira via da nota fiscal, a via original do 
conhecimento e do manifesto internacional de carga, nas exportações por via terrestre, fluvial 
ou lacustre, e outros documentos exigidos na legislação específica.

11.2.4 Casos Especiais de Importação e de Exportação Previstos na Legislação

(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 597 a 637)

O RA dispõe, entre os arts. 597 e 637, de uma série de "casos especiais" que devem ter 
tratamento específico nos despachos de importação e/ou de exportação.

Vamos a eles.

Entorpecentes (arts. 597 a 598)

As partes envolvidas nas operações de importação, de exportação, de reexportação, de 
transporte, de distribuição, de transferência e de cessão de produtos químicos que possam 
ser utilizados como insumo na elaboração de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que 
determinem dependência química ou psíquica, deverão possuir licença de funcionamento.

A importação, exportação ou reexportação desses produtos exige autorização prévia do 
Departamento de Polícia Federal.

A importação, exportação ou reexportação de drogas, assim entendidas as substâncias ou 
produtos capazes de causar dependência, ou matéria-prima destinada à sua preparação, que 
estejam sob controle do órgão competente do Ministério da Saúde, exige licença da autoridade 
competente.

Fumo e de seus Sucedâneos (arts. 599 a 604)

Em relação ao fumo e seus sucedâneos, alguns aspectos da legislação merecem ser destacados.

Em primeiro lugar, é de se observar que somente as empresas que mantiverem registro especial 
na RFB estão autorizadas a importar esse tipo de produto.

Em segundo lugar, em relação aos cigarros, algumas vedações estão dispostas na legislação:

 • É vedado importar cigarros de marca que não seja comercializada no país de origem.

 • É vedada a importação de marcas de cigarro anteriormente comercializadas por fabricantes 
ou importadores que tiveram o registro especial cancelado (DL nº 1.593, de 1977, art. 2º-D, 
alterado pela Lei nº 12.715, de 2012 – o RA ainda não foi atualizado para contemplar essa 
vedação).

 • Não poderão ser vendidos nem expostos à venda no País os cigarros destinados à 
exportação.
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Quanto às exportações, ressalvadas as operações de aquisição no mercado interno realizadas 
pelas empresas comerciais exportadoras, a exportação do tabaco em folha só poderá ser 
feita pelas empresas registradas para a atividade de beneficiamento e acondicionamento por 
enfardamento, de acordo com a legislação específica, atendidas ainda as instruções expedidas 
pela RFB e pela Secex.

Produtos com Marca Falsificada (arts. 605 a 608)

Em relação às mercadorias piratas e contrafeitas é importante que se diga que a legislação 
aduaneira não dispõe de uma hipótese específica que permita a aplicação da pena de 
perdimento caso elas sejam importadas.

Isso não significa dizer que a RFB não possui qualquer instrumento legal para agir caso se 
depare com essa situação.

Diz a legislação que poderão ser retidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pela 
autoridade aduaneira, no curso da conferência aduaneira, os produtos assinalados com marcas 
falsificadas, alteradas ou imitadas, ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Feito isso, a autoridade aduaneira notificará o titular dos direitos da marca para que, no prazo 
de dez dias úteis da ciência, promova, se for o caso, a correspondente queixa e solicite a 
apreensão judicial das mercadorias.

Se a autoridade aduaneira não tiver sido informada, no prazo de dez dias, de que foram tomadas 
pelo titular da marca as medidas cabíveis para apreensão judicial das mercadorias, o despacho 
aduaneiro destas poderá ter prosseguimento, desde que cumpridas as demais condições para a 
importação ou exportação.

O procedimento será diferente se a falsificação, alteração ou imitação for de armas, brasões 
ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização. 
Nessa hipótese, a autoridade aduaneira promoverá a devida representação fiscal para fins 
penais, conforme modelo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Fonogramas, Livros e Obras Audiovisuais (arts. 609 a 610)

Os fonogramas, os livros e as obras audiovisuais, importados ou a exportar, deverão conter 
selos ou sinais de identificação, emitidos e fornecidos na forma da legislação específica, para 
atestar o cumprimento das normas legais referentes ao direito autoral.

Nas importações ou nas exportações de mercadorias onde haja indício de violação ao direito 
autoral, aplica-se o mesmo procedimento aplicável aos produtos com marca falsificada: intima-
se o autor para, no prazo de dez dias úteis, promover a ação e solicitar a apreensão judicial das 
mercadorias.

Brinquedos, Réplicas e Simulacros de Armas de Fogo (art. 611)

É vedada a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas 
se possam confundir, sujeitando a mercadoria à pena de perdimento.
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Excetuam-se da proibição as réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao adestramento, 
ou à coleção de usuário autorizado, nas condições fixadas pelo Comando do Exército.

Bens Sensíveis (arts. 612 a 614)

Após o atentado às Torres Gêmeas em 2001, o mundo inteiro, capitaneado pelos Estados 
Unidos da América, passou a ter uma grande preocupação na importação e na exportação de 
alguns tipos de produtos, os chamados bens sensíveis, que podem, de uma forma ou de outra, 
ser utilizados em atentados terroristas.

 Por definição, bens sensíveis são aqueles de uso duplo (relevantes para aplicação bélica) e 
aqueles de uso na área nuclear, química e biológica.

Para que os bens constantes das listas de bens sensíveis possam ser exportados, é necessário 
que haja prévia autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia.

A importação e a exportação de materiais nucleares e a exportação de produtos que contenham 
elementos nucleares em coexistência com outros elementos ou substâncias de maior valor 
econômico dependerão de autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Medicamentos, Drogas, Insumos Farmacêuticos e Correlatos (art. 615)

A importação e a exportação de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, 
bem como produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos 
destinados à correção estética e outros de natureza e finalidade semelhantes, será permitida 
apenas às empresas e estabelecimentos autorizados pelo Ministério da Saúde e licenciados 
pelo órgão sanitário competente.

Produtos Contendo Organismos Geneticamente Modificados (art. 616)

Os organismos geneticamente modificados e seus derivados destinados a pesquisa ou a uso 
comercial só poderão ser importados ou exportados após autorização ou em observância às 
normas estabelecidas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança ou pelos órgãos e 
entidades de registro e fiscalização.

Biodiesel (arts. 617 a 618)

A importação de biodiesel deve ser efetuada exclusivamente por pessoas jurídicas constituídas 
na forma de sociedade sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, beneficiárias de 
autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e que mantenham 
Registro Especial na RFB.

Gás Natural (art. 618-A)

Qualquer empresa ou consórcio de empresas, desde que constituídos sob as leis brasileiras, 
com sede e administração no País, poderão receber autorização do Ministério de Minas e 
Energia para exercer as atividades de importação e exportação de gás natural.
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Agrotóxicos e seus Componentes e Afins (arts. 619 a 619-A)

Os agrotóxicos, seus componentes e afins só poderão ser importados ou exportados se 
previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e as exigências dos 
órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura.

É proibida a importação, a exportação e o armazenamento de diclorodifeniltricloretano (DDT). 

Animais e seus Produtos (arts. 620 a 625)

Nenhuma espécie animal da fauna silvestre, assim considerada os animais de quaisquer 
espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, poderá ser introduzida no País sem parecer técnico e licença expedida pelo Ministério 
do Meio Ambiente.

É proibida a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto.

A importação de espécies aquáticas para fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase 
do ciclo vital, dependerá de permissão do órgão competente.

É proibida a exportação de cavalos importados para fins de reprodução, salvo quando tiverem 
permanecido no País, como reprodutores, durante o prazo mínimo de três anos consecutivos.

Os equídeos importados, em caráter temporário, para participação em competições turfísticas, 
de hipismo e pólo, exposições e feiras, e espetáculos circenses, deixarão o País no prazo máximo 
de sessenta dias, contados do término do respectivo evento, sendo facultada sua permanência 
definitiva, mediante processo regular de importação.

Objetos de Interesse Arqueológico ou Pré-histórico, Numismático ou Artístico (arts. 
626 a 627)

Nenhum objeto que apresente interesse arqueológico ou pré-histórico, numismático ou 
artístico poderá ser transferido para o exterior, sem licença expressa do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHANº Caso isso ocorra, o objeto será apreendido e entregue 
ao IPHANº

Obras de Arte e Ofícios Produzidos no País, até o fim do Período Monárquico (arts. 
628 a 630)

É proibida a saída do País, ressalvados os casos de autorização excepcional pelo Ministério da 
Cultura, de:

 • quaisquer obras de artes e ofícios tradicionais, produzidos no Brasil até o fim do período 
monárquico, abrangendo não só pinturas, desenhos, esculturas, gravuras e elementos de 
arquitetura, como também obras de talha, imaginária, ourivesaria, mobiliário e outras 
modalidades;



Receita Federal (Analista) – Legislação Aduaneira – Prof. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

www.acasadoconcurseiro.com.br 2119

 • obras da mesma espécie das referidas, oriundas de Portugal e incorporadas ao meio 
nacional durante os regimes colonial e imperial; e

 • obras de pintura, escultura e artes gráficas que, embora produzidas no estrangeiro no 
decurso do período mencionado, representem personalidades brasileiras ou relacionadas 
com a História do Brasil, bem como paisagens e costumes do País.

A tentativa de exportação de quaisquer dessas obras e objetos será punida com a apreensão 
dos bens pela autoridade aduaneira, em nome da União, devendo a destinação dos bens ser 
feita em proveito de museus no País.

Livros Antigos e Conjuntos Bibliográficos Brasileiros (arts. 631 a 632)

É proibida a saída do País, ressalvados os casos autorizados pelo Ministério da Cultura, de:

 • bibliotecas e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, 
editadas nos séculos XVI a XIX;

 • obras e documentos compreendidos no inciso I, que, por desmembramento dos conjuntos 
bibliográficos, ou isoladamente, hajam sido vendidos; e

 • coleções de periódicos que já tenham sido publicados há mais de dez anos, bem como 
quaisquer originais e cópias antigas de partituras musicais.

Descumprida a proibição, as obras serão apreendidas e destinadas em proveito do patrimônio 
público, após a manifestação do Ministério da Cultura.

Diamantes Brutos (arts. 633 a 636)

Denomina-se Processo de Kimberley todas as atividades internacionais relacionadas à 
certificação de origem de diamantes brutos. O objetivo é evitar a compra de pedras originárias 
de determinadas áreas, evitando-se, com isso o financiamento de armas em países africanos 
em guerra civil. Em 2000, diversos países aceitaram o Processo Kimberley, comprometendo-
se a só adquirir diamantes brutos certificados (com procedência confirmada por certificado 
oficial) e a recusar importações vindas de áreas de conflito.

Dessa forma, a importação e a exportação de diamantes brutos dependem de apresentação 
do Certificado do Processo de Kimberley, em conformidade com as exigências estabelecidas no 
Processo de Kimberley, sendo proibidas as importações e as exportações de diamantes brutos 
originários de países não-participantes do Processo de Kimberley.

Na exportação de diamantes brutos produzidos no País, a emissão do Certificado do Processo 
de Kimberley compete ao Departamento Nacional de Produção Mineral.

A RFB emitirá o Certificado do Processo de Kimberley em substituição ao certificado original, 
transcrevendo os dados do certificado substituído, se necessária a abertura de invólucro 
contendo os diamantes a serem exportados.

Compete à RFB examinar e manusear os lotes de diamantes brutos submetidos a despacho 
aduaneiro, com vistas a verificar sua conformidade com o conteúdo do Certificado do Processo 
de Kimberley.
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Resíduos Sólidos e Rejeitos (art. 636-A)

É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos 
cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal ou à sanidade 
vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação.

Na devolução ao exterior de resíduos ou rejeitos deve-se observar, no que couber, o disposto na 
Convenção da Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos 
e seu depósito, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 34, de 16 de junho de 1992, e promulgada 
pelo Decreto nº 875, de 19 de julho de 1993.

11.3 Espécies de Declaração de Importação e de Declaração de 
Exportação

(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 548, 551 e 552; IN SRF nº 611, de 2006, arts. 2º 
a 28; IN RFB nº 1.073, de 2010, art. 2º, XII, e art. 25; IN RFB nº 1.385, de 2013, art. 2º; IN SRF 

nº 101, de 1991, parágrafo 2; IN RFB nº 1.245, de 2012, art. 16)
(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 586 a 587; IN SRF nº 611, de 2006, arts. 29 a 50; 

IN SRF nº 1.073, de 2010, art. 40)

Esse é outro tópico trazido pelo edital do concurso de 2014 que não se encontra reproduzido de 
forma expressa no Regulamento Aduaneiro. Buscaremos então auxílio nas diversas instruções 
normativas publicadas pela RFB que dispõem a respeito dos tipos de declaração de importação 
e de declaração de exportação.

Espécies de Declaração de Importação

O art. 1º da IN SRF nº 680, de 2006, disciplina que a mercadoria que ingresse no País, importada 
a título definitivo ou não, sujeita-se a despacho aduaneiro de importação, que será processado 
com base em declaração formulada no Siscomex, salvo as exceções previstas em normas.

Ou seja, a regra é que seja registrada uma declaração de importação no Siscomex para a 
mercadoria importada. Mas a própria IN já ressalva as exceções.

O art. 2º dessa mesma IN SRF nº 680, de 2006, diz que o despacho aduaneiro de importação 
compreende o despacho para consumo e o despacho para admissão em regime aduaneiro 
especial ou aplicado em áreas especiais.

Despacho para consumo é aquele aplicado à mercadoria que entra no País a título definitivo 
e que permite, ao seu final, que a mercadoria tenha livre circulação na economia nacional, 
alcançando inclusive a mercadoria: ingressada no País com o benefício de drawback; destinada 
à ZFM, à Amazônia Ocidental ou a ALC; contida em remessa postal internacional ou expressa 
ou, ainda, conduzida por viajante, se aplicado o regime de importação comum; e admitida 
em regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, que venha a ser submetida ao 
regime comum de importação.

Despacho para admissão em regime aduaneiro especial é aquele aplicado às mercadorias 
que, em regra, chegam ao País de forma não definitiva, devendo permanecer com os tributos 
suspensos até o seu retorno ao exterior ou até que sejam submetidas a despacho para consumo.
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Despacho para admissão em regime aduaneiro aplicado em áreas especiais é aquele aplicado à 
mercadoria importada com benefício para uma dessas áreas de que trata a legislação.

Isso posto, podemos dizer que existem as seguintes espécies de declaração de importação:

Declaração de Importação (Decreto nº 6.759, de 2009, art. 551; IN nº 680, de 2006, 
art. 4º)

A declaração de importação, seja ela para consumo ou seja ela para admissão de uma 
mercadoria em regime aduaneiro especial, é o documento base do despacho de importação e 
será formulada pelo importador no Siscomex.

Declaração Simplificada de Importação (IN SRF nº 611, art. 3º)

A declaração simplificada de importação – DSI também será formulada pelo importador no 
Siscomex. A diferença desse tipo de declaração em relação à DI é que ela é um pouco mais 
simples de ser preenchida.

Mas ela somente poderá ser utilizada no despacho aduaneiro de bens:

 • importados por pessoa física, com ou sem cobertura cambial, em quantidade e frequência 
que não caracterize destinação comercial, cujo valor não ultrapasse US$ 3,000.00 ou o 
equivalente em outra moeda;

 • importados por pessoa jurídica, com ou sem cobertura cambial, cujo valor não ultrapasse 
US$ 3,000.00 ou o equivalente em outra moeda;

 • recebidos, a título de doação, de governo ou organismo estrangeiro por:

 • órgão ou entidade integrante da administração pública direta, autárquica ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; ou

 • instituição de assistência social;

 • submetidos ao regime de admissão temporária;
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 • reimportados no mesmo estado ou após conserto, reparo ou restauração no exterior, em 
cumprimento do regime de exportação temporária; e

 • que retornem ao País em virtude de:

 • não efetivação da venda no prazo autorizado, quando enviados ao exterior em 
consignação;

 • defeito técnico, para reparo ou substituição;

 • alteração nas normas aplicáveis à importação do país importador; ou

 • guerra ou calamidade pública;

 • contidos em remessa postal internacional cujo valor não ultrapasse US$ 3,000.00 ou o 
equivalente em outra moeda;

 • contidos em encomenda aérea internacional cujo valor não ultrapasse US$ 3,000.00 ou 
o equivalente em outra moeda, transportada por empresa de transporte internacional 
expresso porta a porta, nas seguintes situações:

 • a serem submetidos ao regime de admissão temporária, nas hipóteses de que trata o 
inciso IV deste artigo;

 • reimportados, nas hipóteses de que trata o inciso V deste artigo;

 • a serem objeto de reconhecimento de isenção ou de não incidência de impostos; ou

 • destinados a revenda;

 • integrantes de bagagem desacompanhada;

 • importados para utilização na ZFM com os benefícios do Decreto-Lei nº 288, 1967, quando 
submetidos a despacho aduaneiro de internação para o restante do território nacional, até 
o limite de US$ 3,000.00 ou o equivalente em outra moeda;

 • industrializados na ZFM com os benefícios do Decreto-Lei nº 288, de 1967, quando 
submetidos a despacho aduaneiro de internação para o restante do território nacional, até 
o limite de US$ 3,000.00 ou o equivalente em outra moeda;

 • importados para utilização na ZFM ou industrializados nessa área incentivada, com os 
benefícios do Decreto-Lei nº 288, de 1967, quando submetidos a despacho aduaneiro de 
internação por pessoa física, sem finalidade comercial; ou

 • importados com isenção, com ou sem cobertura cambial, pelo CNPq ou por cientistas, 
pesquisadores ou entidades sem fins lucrativos, devidamente credenciados pelo referido 
Conselho, em quantidade ou frequência que não revele destinação comercial, até o limite 
de US$ 10.000,00 ou o equivalente em outra moeda.

DSI em formulário (IN SRF nº 611, art. 4º)

Alternativamente às espécies já mencionadas, a IN SRF nº 611, de 2006, prevê a possibilidade 
do registro da declaração de importação em formulário, de forma simplificada, quando se trata 
do despacho aduaneiro de:

 • amostras sem valor comercial;



Receita Federal (Analista) – Legislação Aduaneira – Prof. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

www.acasadoconcurseiro.com.br 2123

 • livros, jornais, periódicos, documentos, folhetos, catálogos, manuais e publicações 
semelhantes, inclusive gravados em meio magnético, importados sem finalidade comercial, 
desde que não estejam sujeitos ao pagamento de tributos;

 • outros bens importados por pessoa física, sem finalidade comercial, de valor não superior 
a US$ 500.00; 

 • bens importados ou industrializados na ZFM com os benefícios do Decreto-Lei nº 288, de 
1967, cujo valor não ultrapasse o limite de US$ 500.00 ou o equivalente em outra moeda, 
submetidos a despacho aduaneiro de internação por pessoa física;

 • bens importados por missão diplomática, repartição consular de carreira e de caráter 
permanente, representação de organismo internacional de que o Brasil faça parte ou 
delegação acreditada junto ao Governo Brasileiro, bem assim por seus respectivos 
integrantes, funcionários, peritos ou técnicos;

 • órgãos e tecidos humanos para transplante;

 • animais de vida doméstica, sem cobertura cambial e sem finalidade comercial;

 • importações sujeitas a DSI com registro no Siscomex, quando não for possível o acesso 
ao Siscomex, em virtude de problemas de ordem técnica, por mais de quatro horas 
consecutivas;

 • doações referidas no inciso III, alínea "a", do art. 3º, e bens importados sob o regime de 
admissão temporária, para prestação de ajuda humanitária em decorrência de decretação 
de estado de emergência ou de calamidade pública;  

 • bens de caráter cultural, nas hipóteses previstas na Instrução Normativa SRF nº 40, de 13 
de abril de 1999; ou  

 • bens importados por órgão ou entidade integrante da administração pública direta, 
autárquica ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, cujo valor não ultrapasse o limite de US$ 500.00 ou o equivalente 
em outra moeda.  

 • medicamentos, sob prescrição médica, importados por pessoa física;

 • bens trazidos por equipe esportiva estrangeira ou a ela destinados, para seu uso ou 
consumo; 

 • bens trazidos por grupo artístico estrangeiro ou a ele destinados, para seu uso ou consumo; 

 • equipamentos de rádio, televisão e para a imprensa em geral, no regime de admissão 
temporária; e 

 • bens retornando ao País, cujo despacho aduaneiro de exportação tenha sido realizado por 
meio da declaração de que trata o art. 31.

Declaração de Importação de Remessa Expressa – DIRE (IN SRF nº 1.073, de 2010, 
art. 2º, XII, e art. 25)

A Declaração de Importação de Remessa Expressa – DIRE, é a declaração eletrônica formulada 
no sistema REMESSA, caracterizando o seu registro o início do despacho aduaneiro de 
importação de remessa expressa.
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Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV) (IN RFB nº 1.385, de 2013, art. 
2º)

A sistemática atual aplicada aos bens dos viajantes não exige que o viajante retornando do 
exterior declare sua bagagem em cem por cento dos casos, mas somente naqueles em que 
tenha excedido os limites de isenção, que esteja portanto montante superior a R$ 10.000,00 
ou o equivalente em outra moeda, ou que esteja trazendo consigo algum bem que não se 
enquadre no conceito de bagagem ou que esteja sujeito ao controle de algum outro órgão da 
administração pública.

Se estiver obrigado a dirigir-se ao canal “bens a declarar”, deverá declarar o conteúdo de 
sua bagagem mediante o programa Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV) 
disponibilizado no sítio da RFB na Internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.
gov.br>, e apresentar sua e-DBV para registro e submissão a procedimentos de despacho 
aduaneiro no local alfandegado de entrada no País, como condição para a liberação dos bens 
nela declarados.

Nota de Tributação Simplificada (NTS) (IN SRF nº 101, de 1991, parágrafo 2)

As remessas postais internacionais não estão sujeitas a declaração por parte do importador. 
Caso o objeto importado seja selecionado para tributação, a RFB emitirá a Nota de Tributação 
Simplificada para constituição do crédito tributário, ficando o destinatário da mercadoria 
sujeito ao pagamento do imposto nela quantificado.

Declaração de Importação do sistema RTU (IN RFB nº 1.245, de 2012, art. 16)

As mercadorias importadas ao amparo do RTU sujeitam-se a despacho aduaneiro de importação 
simplificado, que tem início com o registro da Declaração de Importação no sistema RTU por 
representante credenciado pela empresa microimportadora, efetuado a partir dos dados da 
fatura emitida e transmitida eletronicamente pelo vendedor habilitado.

Rito Sumário (Decreto nº 6.759, de 2009, art. 548)

Já vimos que o despacho de importação de urna funerária será realizado em caráter prioritário 
e mediante rito sumário, logo após a sua descarga, com base no respectivo conhecimento de 
carga ou em documento de efeito equivalente.

Espécies de Declaração de Exportação

A regra para as exportações, a exemplo do que ocorre nas importações, é que a mercadoria 
exportada seja submetida a despacho no Siscomex. Mas a legislação prevê outras possibilidades 
que terminar por utilizar espécies diferentes de declaração de exportação.

Vejamos, então, essas espécies aplicadas à exportação:
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Declaração de Exportação (Decreto nº 6.759, de 2009, art. 586)

Disciplina o Regulamento Aduaneiro que o documento base do despacho de exportação é a 
declaração de exportação.

Declaração Simplificada de Exportação (IN SRF nº 611, de 2006, arts. 29 e 30)

A declaração simplificada de exportação, formulada no Siscomex, poderá ser utilizada no 
despacho aduaneiro de bens:

 • exportados por pessoa física, com ou sem cobertura cambial, até o limite de US$ 50,000.00 
ou o equivalente em outra moeda;

 • exportados por pessoa jurídica, com ou sem cobertura cambial, até o limite de US$ 
50,000.00 ou o equivalente em outra moeda;

 • sob o regime de exportação temporária, para posterior retorno ao País no mesmo estado 
ou após conserto, reparo ou restauração;

 • reexportados para extinção do regime de admissão temporária;

 • que devam ser devolvidos ao exterior por:

 • erro manifesto ou comprovado de expedição, reconhecido pela autoridade aduaneira;

 • indeferimento de pedido para concessão de regime aduaneiro especial;

 • não atendimento a exigência de controle sanitário, ambiental ou de segurança exercido 
pelo órgão competente; ou

 • contidos em remessa postal internacional, até o limite de US$ 50,000.00 ou o equivalente 
em outra moeda;

 • contidos em encomenda aérea internacional, até o limite de US$ 50,000.00 ou o equivalente 
em outra moeda, transportada por empresa de transporte internacional expresso porta a 
porta; ou

 • integrantes de bagagem desacompanhada.

 • veículo para uso do viajante no exterior, exceto quando sair do País por seus próprios meios.
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DSE em formulário (IN SRF nº 611, de 2006, art. 31)

Alternativamente às espécies já mencionadas, a IN SRF nº 611, de 2006, prevê em seu art. 31 
a possibilidade do registro da declaração de importação em formulário, de forma simplificada, 
quando se trata do despacho aduaneiro de:

 • amostras sem valor comercial;

 • exportações realizadas por pessoa física ou jurídica, sem cobertura cambial e sem finalidade 
comercial, cujo valor não ultrapasse US$ 1,000.00 ou o equivalente em outra moeda;

 • exportações realizadas por missão diplomática, repartição consular de carreira e de 
caráter permanente, representação de organismo internacional de que o Brasil faça parte, 
ou delegação acreditada junto ao Governo Brasileiro, bem assim por seus respectivos 
integrantes, funcionários, peritos ou técnicos;

 • bens de caráter cultural, nas hipóteses previstas na Instrução Normativa SRF nº 40, de 1999;

 • animais de vida doméstica, sem cobertura cambial e sem finalidade comercial;

 • exportações sujeitas a DSE com registro no Siscomex, quando não for possível o acesso 
ao Siscomex, em virtude de problemas de ordem técnica, por mais de quatro horas 
consecutivas;

 • bens destinados a emprego militar e apoio logístico às tropas brasileiras designadas para 
integrar força de paz em território estrangeiro;

 • bens destinados a assistência e salvamento em situações de guerra, calamidade pública ou 
de acidentes de que decorra dano ou ameaça de dano à coletividade ou ao meio ambiente; 
ou

 • bens retornando ao exterior, cujo despacho aduaneiro de importação tenha sido realizado 
por meio da declaração de que trata o art. 4º.

Declaração de Remessa Expressa – Exportação (DRE-E) (IN RFB nº 1.073, de 2010, art. 
40)
O despacho aduaneiro de exportação de remessas expressas poderá ser processado com base 
em Declaração de Remessas Expressas de Exportação (DRE-E).

Rito Sumário (Decreto nº 6.759, de 2009, art. 583)

Já vimos que o despacho de exportação de urna funerária será realizado em caráter prioritário e 
mediante rito sumário, antes de sua saída para o exterior, com base no respectivo conhecimento 
de carga ou em documento de efeito equivalente.

11.4 Declaração de Importação
(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 551 a 552)

A declaração de importação é o documento base do despacho de importação e deverá conter a 
identificação do importador; e a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da 
mercadoria.
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A retificação da declaração de importação, mediante alteração das informações prestadas, ou 
inclusão de outras, será feita, antes do desembaraço, pelo importador, ou, após o desembaraço, 
pela autoridade aduaneira, na forma estabelecida pela RFB.

11.5 Conferência e Desembaraço na Importação e na Exportação

(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 564 a 576)
(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 589 a 593)

Conferência e Desembaraço – Importação

A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar 
a mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, 
quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, 
exigíveis em razão da importação.

Essa conferência está dividida em conferência documental e verificação da mercadoria. 
Dependendo do canal de conferência estabelecido pela parametrização do Siscomex (ou pelo 
direcionamento feito pela fiscalização), a mercadoria importada poderá não receber qualquer 
verificação (canal verde), poderá ser submetida somente à conferência documental (canal 
amarelo) ou poderá ser submetida à conferência documental e à verificação da mercadoria 
(canal vermelho). No canal cinza de conferência, além da conferência documental e da 
verificação da mercadoria, a carga ficará ainda sujeita à aplicação de procedimento especial 
de controle aduaneiro, nos termos da IN RFB nº 1.169, de 2011, que implica na retenção da 
mercadoria até a conclusão do procedimento.

A conferência aduaneira poderá ser realizada na zona primária ou na zona secundária. Quando 
realizada na zona secundária, poderá ser feita:

 • em recintos alfandegados;

 • no estabelecimento do importador:

 • em ato de fiscalização; ou

 • como complementação da iniciada na zona primária; ou

 • excepcionalmente, em outros locais, mediante prévia anuência da autoridade aduaneira.

A verificação da mercadoria, no curso da conferência aduaneira ou em outra ocasião, será 
realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ou sob a sua supervisão, por Analista-
Tributário, na presença do viajante, do importador ou de seus representantes.

Se depositada em recinto alfandegado, a mercadoria poderá ser verificada na presença do 
depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da presença do importador.

Caso esteja sob a responsabilidade do transportador, a bagagem ou a mercadoria poderá ser 
verificada na presença deste ou de seus prepostos, dispensada a exigência da presença do 
viajante ou do importador.
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Em relação à bagagem dos integrantes de missões diplomáticas e de repartições consulares de 
caráter permanente, a princípio, não há que se falar em verificação. Não obstante, se existirem 
fundadas razões para se supor que ela contenha bens destinados a uso diverso do previsto 
nas respectivas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares ou bens de 
importação proibida, a fiscalização poderá proceder, na presença do interessado ou de seu 
representante formalmente autorizado, à sua verificação.

Mas uma vez selecionada para verificação da mercadoria, o AFRFB ou o ATRFB deve olhar cem 
por cento da carga? Isso não é muita coisa? A resposta é não para a primeira pergunta e sim 
para a segunda. Seria impossível olhar a totalidade das cargas, mesmo que somente daquelas 
selecionadas para a verificação das mercadorias. Foi por isso que o RA permitiu que fossem 
adotados critérios de seleção e de amostragem, conforme o estabelecido em ato normativo da 
RFB.

E se, ao verificar a mercadoria, restar dúvidas em relação à sua identificação ou à sua 
quantificação, o que o AFRFB deve fazer? Bom, nesse caso, já vimos, é possível solicitar 
uma perícia. Mas observe os resultados que se espera do laudo pericial: que identifique ou 
quantifique a mercadoria. E só!

Concluída a conferência aduaneira, qual o passo seguinte? Se não for encontrado qualquer 
problema, a mercadoria será desembaraçada e estará pronta para circular livremente na 
economia nacional (após apresentar o comprovante de pagamento ou a guia de exoneração 
do ICMS, é claro). Porém, se for constatada ocorrência que impeça o prosseguimento do 
despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da exigência correspondente, pelo 
AFRFB responsável.

Essa exigência, entre outras hipóteses, pode ser para que o importador retifique algum campo 
na DI, para que apresente algum documento, para que compareça na unidade da RFB ou para 
que recolha algum crédito tributário (diferença de tributos e/ou multas), direito antidumping 
ou direito compensatório devido.

Enquanto não cumprida a exigência (que seja indispensável ao prosseguimento do despacho, 
é claro), o despacho ficará interrompido. Transcorridos sessenta dias dessa interrupção, sem 
manifestação do importador, a mercadoria será considerada abandonada e estará sujeita à 
pena de perdimento.

Cumpridas as exigências, inclusive em relação ao recolhimento do crédito tributário e dos 
direitos antidumping e compensatório (esse recolhimento pode ser feito independentemente 
de processo), a mercadoria está pronta para ser desembaraçada.

Não concordando com a exigência em relação ao crédito tributário e aos direitos antidumping 
e compensatório, o importador deverá manifestar sua inconformidade. O AFRFB, então, deverá 
efetuar o respectivo lançamento por meio de lavratura de auto de infração. A mercadoria, 
nesse caso, poderá ser desembaraçada mediante prestação de garantia.

Já falamos algumas vezes em desembaraço, mas o que exatamente significa isso? Ora, 
desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência 
aduaneira.

E quando a mercadoria será desembaraçada? Quando não houver mais nenhuma pendência 
em relação ao despacho.
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O RA diz que não será desembaraçada a mercadoria cujo crédito tributário no curso da 
conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo quando o importador tenha 
manifestado sua inconformidade, como vimos acima, ou enquanto não forem apresentados o 
conhecimento de carga, a fatura comercial (note-se que em uma doação, por exemplo, não há 
fatura comercial, razão pela qual ela não pode ser exigida no despacho) e o comprovante de 
pagamento, se exigível.

Também não será desembaraçada a mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada 
por órgão anuente com fundamento na legislação relativa a saúde, metrologia, segurança 
pública, proteção ao meio ambiente, controles sanitários, fitossanitários e zoossanitários.

Desembaraçada a mercadoria cuja declaração tenha sido registrada no Siscomex, será emitido 
eletronicamente o documento comprobatório da importação.

Após o desembaraço aduaneiro, será autorizada a entrega da mercadoria ao importador, 
mediante a comprovação do pagamento do ICMS. Aliás, em relação ao ICMS, ele deverá ter o 
pagamento comprovado mesmo no caso de entrega da mercadoria antes do desembaraço.

Conferência e Desembaraço – Exportação

Guardadas as devidas diferenças, a conferência aduaneira na exportação tem a mesma 
finalidade da conferência aduaneira na importação, qual seja, identificar o exportador, verificar 
a mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação fiscal, 
quantificação e preço, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, 
exigíveis em razão da exportação.

Também na exportação, o Siscomex trabalha com diferentes canais de conferência. A 
mercadoria selecionada para o canal verde sairá do País sem sofrer qualquer análise fiscal. 
A mercadoria selecionada para o canal laranja de conferência terá apenas os documentos 
examinados. Por fim, a mercadoria selecionada para o canal vermelho de conferência, além de 
ter os documentos examinados, terá a mercadoria verificada.

Da mesma forma que na importação, a verificação da mercadoria, no curso da conferência 
aduaneira ou em outra ocasião, será realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, 
ou sob a sua supervisão, por Analista-Tributário, na presença do viajante, do exportador ou de 
seus representantes.

Se depositada em recinto alfandegado, a mercadoria poderá ser verificada na presença do 
depositário ou de seus prepostos, dispensada a exigência da presença do importador.

Caso esteja sob a responsabilidade do transportador, a bagagem ou a mercadoria poderá ser 
verificada na presença deste ou de seus prepostos, dispensada a exigência da presença do 
viajante ou do importador.

Na exportação, o desembaraço aduaneiro também é o ato pelo qual é registrada a conclusão 
da conferência aduaneira. Mas enquanto que na importação o ato seguinte seria a entrega da 
mercadoria ao importador, na exportação o ato seguinte é o embarque ou a transposição de 
fronteira da mercadoria. E isso fica autorizado a partir do desembaraço.
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Constatada divergência ou infração que não impeça a saída da mercadoria do País, o 
desembaraço será realizado, sem prejuízo da formalização de exigências, desde que assegurados 
os meios de prova necessários.

Em relação à mercadoria estrangeira que esteja no País e que deva ser reexportada, ela somente 
será desembaraçada após o pagamento das multas a que estiver sujeita (e se estiver sujeita).

Para concluir o processo de exportação, a fiscalização deverá averbar o embarque da 
mercadoria, que consiste na confirmação da saída da mercadoria do País.

11.6 Cancelamento da Declaração de Importação e da Declaração de 
Exportação

(Importação: Decreto nº 6.759, de 2009, art. 577)
(Exportação: Decreto nº 6.759, de 2009, art. 594)

Cancelamento da DI

Uma declaração de importação já registrada no Siscomex pode ser cancelada? Sim, de ofício 
ou a pedido do importador. Mas somente nas hipóteses que foram disciplinadas pela RFN nos 
arts. 63 e 64 da IN SRF nº 680, de 2006. E isso não exime o importador da responsabilidade por 
eventuais infrações.

Diz a IN nº 680, de 2006, que o cancelamento de DI poderá ser autorizado pelo chefe do 
setor responsável pelo despacho aduaneiro com base em requerimento fundamentado do 
importador, por meio de função própria, no Siscomex, quando:

 • ficar comprovado que a mercadoria declarada não ingressou no País;

 • no caso de despacho antecipado, a mercadoria não ingressou no País ou tenha sido 
descarregada em recinto alfandegado diverso daquele indicado na DI;

 • for determinada a devolução da mercadoria ao exterior ou a sua destruição, por não 
atender à legislação de proteção ao meio ambiente, saúde ou segurança pública e controles 
sanitários, fitossanitários e zoossanitários;

 • a importação não atender aos requisitos para a utilização do tipo de declaração registrada 
e não for possível a sua retificação;

 • ficar comprovado erro de expedição;

 • a declaração for registrada com erro relativamente:

 • ao número de inscrição do importador no CPF ou no CNPJ, exceto quando se tratar de 
erro de identificação de estabelecimentos da mesma empresa, passível de retificação 
no sistema; ou

 • à unidade da SRF responsável pelo despacho aduaneiro.

 • for registrada, equivocadamente, mais de uma DI, para a mesma carga; ou 

 • for indeferido o requerimento de concessão do regime de admissão temporária.
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O cancelamento da DI fica condicionado à apresentação da mercadoria para despacho ou 
devolução ao exterior, excetuadas as hipóteses em que a mercadoria não tenha ingressado no 
País ou tenha constado em mais de uma declaração.

Não será autorizado o cancelamento de declaração, quando houver indícios de infração 
aduaneira, enquanto não for concluída a respectiva apuração, ou quando se tratar de 
mercadoria objeto de pena de perdimento.

O Superintendente da Receita Federal da respectiva Região Fiscal poderá autorizar o 
cancelamento de DI em hipótese não prevista, com base em proposta devidamente justificada 
pela unidade da RFB de despacho aduaneiro sobre a necessidade e a conveniência do 
cancelamento.

Cancelamento da DE

E quanto à declaração de exportação? Já que uma DI pode ser cancelada, parece óbvio que 
uma DE também possa ser. Mas em que hipóteses?

É isso mesmo. Uma DE já registrada também pode ser cancelada pela autoridade aduaneira, de 
ofício ou a pedido do exportador, observadas as condições estabelecidas em ato normativo da 
RFB (isso foi disciplinado no art. 31 da IN SRF nº 28, de 1994). E também para a exportação o RA 
regulamenta que o cancelamento da declaração não exime o exportador da responsabilidade 
por eventuais infrações.

Diz a IN SRF nº 28, de 1994, que o despacho será cancelado:

 • automaticamente, decorrido o prazo de quinze dias do início do despacho sem que tenha 
sido registrado, no Sistema, o Envio de Declaração para Despacho Aduaneiro; e

 • pela fiscalização aduaneira:

 • de ofício:

 • quando constatada, em qualquer etapa da conferência aduaneira, descumprimento 
das normas estabelecidas nesta Instrução Normativa;

 • na hipótese de carga que tenha chegado à unidade da SRF de embarque com 
indícios de avaria ou falta de mercadoria ou violação dos elementos de segurança, 
caso aplicados; e

 • decorrido o prazo de 15 (quinze) dias d parametrização sem que tenha sido 
registrada, no Sistema, a recepção dos documentos; ou

 • a pedido formal do exportador, quando constatado erro involuntário, em registro 
efetuado, no Sistema, não passível de correção, ou ainda, quando ocorrer desistência 
do embarque, acompanhado da pertinente comprovação documental.

O cancelamento do despacho não implica cancelamento dos registros de exportação 
correspondentes, que poderão, observados seus prazos de validade e após as correções 
devidas, ser utilizados em novo despacho de exportação.
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11.7 Lançamento dos Impostos Incidentes sobre a Importação
(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 570, 571, § 1º, 638 e 744)

O art. 744 do RA disciplina que, sempre que for apurada infração às disposições da legislação 
aduaneira, que implique exigência de tributo ou aplicação de penalidade pecuniária, o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar o correspondente lançamento para fins de 
constituição do crédito tributário.

Ocorrendo isso antes do desembaraço da mercadoria, durante a conferência aduaneira, já 
vimos que o AFRFB pode fazer a exigência no sistema, sem a necessidade imediata de lavratura 
do auto de infração. Se o importador efetuar o pagamento, o despacho terá prosseguimento 
e a mercadoria será desembaraçada. Caso o importador manifeste a sua inconformidade e 
não efetue o pagamento, o AFRFB deverá constituir o crédito em auto de infração e, uma vez 
prestada garantia pelo importador, desembaraçar a DI.

A auto de infração lavrado seguirá o rito para os processos administrativos fiscais disciplinado 
pelo Decreto nº 70.235, de 1972, que veremos na sequência.

Apurada a infração em ato de revisão aduaneira, assim entendido o ato pelo qual é apurada, 
após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais 
gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das 
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, o crédito deverá ser, 
obrigatoriamente, constituído por meio de auto de infração, e seguir o rito disciplinado no 
Decreto nº 70.235, de 1972.

De forma simplificada, esse rito processual disciplina que, formalizada a exigência por meio da 
lavratura do auto de infração, o contribuinte tem o prazo de trinta dias, contados da data da 
ciência, para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação ao lançamento.

Não sendo cumprida nem impugnada a exigência no prazo de trinta dias, a autoridade 
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo 
de trinta dias, para cobrança amigável. Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha 
sido pago ou parcelado o crédito tributário, o órgão preparador encaminhará o processo à 
autoridade competente para promover a cobrança executiva.

Caso o contribuinte decida pagar ou compensar o crédito tributário no prazo previsto para 
apresentação de impugnação, será concedida redução de cinquenta por cento do valor da 
multa (em regra, todas as multas são passíveis de redução, e o art. 734 do RA dispõe sobre quais 
multas a redução não se aplica). Esta redução será de quarenta por cento caso o contribuinte 
requeira, nesse mesmo prazo, o parcelamento do seu débito.

Por outro lado, caso o contribuinte apresente, por escrito e tempestivamente, impugnação 
ao lançamento, a exigibilidade do crédito tributário ficará suspensa até que seja proferida a 
decisão administrativa. É nesse momento em que é apresentada a impugnação que se inicia a 
fase litigiosa do processo.

Recebida a impugnação, o órgão preparador encaminhará o processo para a Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ competente, que fará o julgamento administrativo 
colegiado em primeira instância e, por meio de acórdão, proferirá decisão.

O processo é então remetido de volta ao órgão preparador, a quem cabe dar ciência da decisão 
ao sujeito passivo, intimando-o, quando for o caso, a cumpri-la no prazo de trinta dias, contados 
da data da ciência, facultada a apresentação de recurso voluntário no mesmo prazo.
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Caso a decisão de primeira instância tenha mantido o crédito tributário lançado, o contribuinte 
poderá, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência, fazer o pagamento ou a 
compensação com redução de trinta por cento do valor da multa, solicitar o parcelamento do 
seu débito com redução de vinte por cento do valor da multa ou apresentar recurso voluntário 
contra a decisão. Não interposto recurso voluntário, a decisão se torna definitiva.

Por sua vez, caso a decisão de primeira instância tenha exonerado o sujeito passivo do 
pagamento de tributos e encargos de multa de valor total superior a R$ 1.000.000,00, a 
autoridade competente de primeira instância deverá interpor recurso de ofício. Caso a 
exoneração tenha se dado em valor inferior ao citado, a decisão também se torna definitiva.

Apresentado recurso voluntário, por parte do sujeito passivo, ou recurso de ofício, por parte 
da autoridade competente de primeira instância, o processo é encaminhado para o Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, a quem compete proferir, também por meio de 
acórdão, decisão em segunda instância.

Dessa decisão será dada ciência ao sujeito passivo e aos Procuradores da Fazenda Nacional, 
cabendo recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de quinze dias da 
ciência do acórdão ao interessado, caso tenha sido dada à lei tributária interpretação divergente 
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara 
Superior de Recursos Fiscais.

São definitivas as decisões de segunda instância de que não caiba recurso e de instância 
especial, devendo o contribuinte providenciar o pagamento do crédito tributário caso a decisão 
tenha sido contrária a ele. Sendo favorável, cumpre à autoridade preparadora exonerá-lo, de 
ofício, dos gravames decorrentes do litígio.

O pagamento, caso devido pelo sujeito passivo, deverá ser feito sem qualquer redução do 
valor das multas, exceto quando tenha sido dado provimento a recurso de ofício interposto 
pela autoridade julgadora de primeira instância (dar provimento a recurso de ofício significa 
restabelecer para o sujeito passivo a obrigação do crédito tributário desonerado no julgamento 
de primeira instância), hipótese em que será aplicada a redução de trinta por cento para 
pagamento ou parcelamento no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, ou de 
vinte por cento para pedido de parcelamento nesse mesmo prazo.

Por fim, é preciso destacar que a existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial 
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas 
instâncias administrativas.

12. Regimes Aduaneiros Especiais e Regimes Aduaneiros aplicados em Áreas 
Especiais

(Decreto nº 6.759, de 2009, arts. 307 a 541)

12.1 Disposições Gerais e Específicas de cada Regime e de cada Área

Disposições Preliminares (arts. 307 a 314)

Encontramos a definição de regime aduaneiro no glossário existente no sítio na internet da 
Associação Latino-Americana de Integração – ALADI (http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.
nsf/vbusquedap/EA5CFA0AA49033C5032574A2005C1EDF), qual seja, o “tratamento aplicável 
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às mercadorias submetidas a controle aduaneiro, de acordo com as leis e regulamentos 
aduaneiros, segundo a natureza e objetivos da operação”.

No Brasil existem basicamente três tipos de regime aduaneiro:

 • Regime Aduaneiro Comum, ou geral;

 • Regimes Aduaneiros Especiais;

 • Regimes Aduaneiros Aplicados em Áreas Especiais.

O regime aduaneiro comum é aquele aplicado sobre as mercadorias que vêm para o país a 
título definitivo. Essas mercadorias serão despachadas para consumo e sofrerão a tributação 
que dispõe a legislação vigente.

Os regimes aduaneiros especiais e os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, por sua 
vez, são exceções a essa regra.

Enquanto os primeiros, em regra, oferecem facilitações fiscais (suspensão da exigibilidade dos 
tributos) e procedimentais com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico, os 
segundos são incentivos fiscais ao desenvolvimento de certas regiões do país.

O Regulamento Aduaneiro lista os 17 regimes aduaneiros especiais hoje existentes, os quais 
apresentamos resumidamente na tabela a seguir:

REGIME DEFINIÇÃO

Trânsito Aduaneiro
Regime que permite o transporte de mercadoria, sob 
controle aduaneiro, de um ponto a outro do território 
aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos.

Admissão Temporária

Regime que permite a importação de bens que devam 
permanecer no País durante prazo fixado, na forma e 
nas condições estabelecidas (Admissão Temporária com 
Suspensão Total do Pagamento de Tributos).
Regime que permite o pagamento dos impostos federais, 
da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo 
de permanência no território aduaneiro, nos termos e 
condições estabelecidos (Admissão Temporária para 
Utilização Econômica).

Admissão Temporária para 
Aperfeiçoamento Ativo

Regime que permite o ingresso, para permanência 
temporária no País, com suspensão do pagamento de 
tributos, de mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas, 
destinadas a operações de aperfeiçoamento ativo e 
posterior reexportação. 
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Drawback

Regime que permite a suspensão do pagamento do 
Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da 
COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, na importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria 
para emprego ou consumo na industrialização de produto a 
ser exportado (Drawback Suspensão).
Regime que permite a isenção do Imposto de Importação 
e a redução a zero do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da 
COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, na importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria 
equivalente à empregada ou consumida na industrialização 
de produto exportado (Drawback Isenção).
Regime que permite a restituição, total ou parcial, dos 
tributos pagos na importação de mercadoria exportada 
após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, 
complementação ou acondicionamento de outra exportada 
(Drawback Restituição).

Entreposto Aduaneiro

Regime que permite a armazenagem de mercadoria 
estrangeira em recinto alfandegado de uso público, com 
suspensão do pagamento dos impostos federais, da 
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes na importação (Entreposto 
Aduaneiro na Importação).
Regime que permite a armazenagem de mercadoria 
destinada a exportação (Entreposto Aduaneiro na 
Exportação).

Entreposto Industrial sob Controle 
Informatizado Recof

Regime que permite a empresa importar, com ou sem 
cobertura cambial, e com suspensão do pagamento de 
tributos, sob controle aduaneiro informatizado, mercadorias 
que, depois de submetidas a operação de industrialização, 
sejam destinadas a exportação.

Regime Aduaneiro Especial de 
Importação de Insumos Destinados 

à Industrialização por Encomenda de 
Produtos Classificados nas Posições 

8701 a 8705 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul – Recom

Regime que permite a importação, sem cobertura cambial, 
de chassis, carroçarias, peças, partes, componentes e 
acessórios, com suspensão do pagamento do imposto 
sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/
PASEP-Importação e da COFINS-Importação.

Exportação Temporária

Regime que permite a saída, do País, com suspensão do 
pagamento do imposto de exportação, de mercadoria 
nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação 
em prazo determinado, no mesmo estado em que foi 
exportada.
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Exportação Temporária para 
Aperfeiçoamento Passivo

Regime que permite a saída, do País, por tempo 
determinado, de mercadoria nacional ou nacionalizada, 
para ser submetida a operação de transformação, 
elaboração, beneficiamento ou montagem, no exterior, e a 
posterior reimportação, sob a forma do produto resultante, 
com pagamento dos tributos sobre o valor agregado.

Regime Aduaneiro Especial de 
Exportação e de Importação de Bens 
Destinados às Atividades de Pesquisa 
e de Lavra das Jazidas de Petróleo e 

de Gás Natural – Repetro

Regime que permite a exportação de bens para a execução 
de atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de 
gás natural, sem saída do território aduaneiro, para pessoa 
sediada no exterior, com a posterior admissão temporária 
para utilização econômica. È possível ainda importar 
usando o regime de drawback suspensão e comprovar o 
seu adimplemento por meio da referida exportação sem 
saída do território aduaneiro. 

Regime Aduaneiro Especial de 
Importação de Petróleo Bruto e seus 

Derivados – Repex

Regime que permite a importação de petróleo bruto e seus 
derivados, com suspensão do pagamento dos impostos 
federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da 
COFINS-Importação, para posterior exportação, no mesmo 
estado em que foram importados.

Regime Tributário para Incentivo 
à Modernização e à Ampliação da 

Estrutura Portuária – Reporto

Regime que permite, na importação de máquinas, 
equipamentos, peças de reposição e outros bens, a 
suspensão do pagamento do imposto de importação, do 
imposto sobre produtos industrializados, da contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, 
quando importados diretamente pelos beneficiários do 
regime e destinados ao seu ativo imobilizado para utilização 
exclusiva em portos na execução de serviços de carga, 
descarga, movimentação de mercadorias e dragagem, e na 
execução de treinamento e formação de trabalhadores em 
Centros de Treinamento Profissional.

Loja Franca

Regime que permite a estabelecimento instalado em zona 
primária de porto ou de aeroporto alfandegado, ou em 
cidade gêmea de cidade estrangeira na linha de fronteira 
do Brasil, autorizada pela autoridade competente, vender 
mercadoria nacional ou estrangeira a pessoa em viagem 
internacional, contra pagamento em moeda nacional ou 
estrangeira.

Depósito Especial

Regime que permite a estocagem de partes, peças, 
componentes e materiais de reposição ou manutenção, 
com suspensão do pagamento dos impostos federais, da 
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação, para veículos, máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, estrangeiros, nacionalizados ou 
não, e nacionais em que tenham sido empregados partes, 
peças e componentes estrangeiros, nos casos definidos 
pelo Ministro de Estado da Fazenda.
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Depósito Afiançado

Regime que permite a estocagem, com suspensão do 
pagamento dos impostos federais, da contribuição para 
o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, de 
materiais importados sem cobertura cambial, destinados à 
manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave 
pertencentes a empresa autorizada a operar no transporte 
comercial internacional, e utilizadas nessa atividade. 

Depósito Alfandegado Certificado

Regime que permite considerar exportada, para todos os 
efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional 
depositada em recinto alfandegado, vendida a pessoa 
sediada no exterior, mediante contrato de entrega no 
território nacional e à ordem do adquirente.

Depósito Franco
Regime que permite, em recinto alfandegado, a 
armazenagem de mercadoria estrangeira para atender ao 
fluxo comercial de países limítrofes com terceiros países. 

Os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais também estão elencados no Regulamento 
Aduaneiro e são em número de 3:

REGIME DEFINIÇÃO

Zona Franca de Manaus

É uma área de livre comércio de importação e de 
exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida 
com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro 
industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições 
econômicas que permitam seu desenvolvimento, em face 
dos fatores locais e da grande distância a que se encontram 
os centros consumidores de seus produtos.

Áreas de Livre Comércio

Áreas estabelecidas com a finalidade de promover o 
desenvolvimento de áreas fronteiriças específicas da região 
norte do País e de incrementar as relações bilaterais com 
os países vizinhos, segundo a política de integração latino-
americana.

Zonas de Processamento de 
Exportação

Áreas de livre comércio de importação e de exportação, 
destinadas à instalação de empresas voltadas para a 
produção de bens a serem comercializados no exterior, 
objetivando a redução de desequilíbrios regionais, o 
fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção 
da difusão tecnológica e do desenvolvimento econômico e 
social do País.

Voltando aos regimes aduaneiros especiais, o seu estudo revela algumas características comuns 
entre eles (é claro que há exceções, as quais veremos mais adiante):

 • Suspensão do pagamento dos tributos;

 • Prazo e condições para permanência das mercadorias no regime;

 • Vinculação a uma finalidade;
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 • Controle aduaneiro, físico ou informatizado; e

 • Constituição dos tributos suspensos em termo de responsabilidade.

Genericamente, o RA, em seu artigo 307, estabelece que o prazo de suspensão do pagamento 
das obrigações fiscais pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais, na importação, será de 
até um ano, prorrogável, a juízo da autoridade aduaneira, por período não superior, no total, a 
cinco anos.

Os parágrafos desse artigo 307, por sua vez, estabelecem que, excepcionalmente, esse prazo 
pode ser, em casos devidamente justificados, prorrogado por período superior a cinco anos, e 
que, quando o regime for aplicado a mercadoria vinculada a contrato de prestação de serviço 
por prazo certo, de relevante interesse nacional, o prazo de suspensão será o previsto no 
contrato, prorrogável na mesma medida deste (o prazo do contrato prevalece sempre sobre 
qualquer outro prazo).

Dispõe ainda o RA que as obrigações fiscais suspensas, via de regra, serão constituídas em 
termo de responsabilidade firmado pelo beneficiário do regime, que, na acepção do artigo 760, 
é título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações 
fiscais nele constituídas.

Como forma de reforçar a obrigação do beneficiário do regime, a legislação permite em alguns 
casos, além do termo de responsabilidade, a exigência de uma garantia real ou pessoal para a 
liberação do bem, a ser prestada sob a forma de depósito em dinheiro, fiança idônea ou seguro 
aduaneiro em favor da União.

No que diz respeito à extinção da aplicação do regime, veremos que cada regime dispõe de 
modo diferente. Não obstante, o RA disciplina que poderá ser autorizada a transferência de 
mercadoria admitida em um regime aduaneiro especial ou aplicado em área especial para outro, 
observadas as condições e os requisitos próprios do novo regime e as restrições estabelecidas 
em ato normativo da RFB (a IN SRF nº 121, de 2002, dispõe sobre a transferência de mercadoria 
importada e admitida em regime aduaneiro especial ou atípico para outro).

Quando a extinção da aplicação do regime for permitida por meio da destruição da mercadoria, 
o resíduo dessa destruição, se economicamente utilizável, deverá ser despachado para 
consumo, como se tivesse sido importado no estado em que se encontra, sujeitando-se ao 
pagamento dos tributos correspondentes, ou reexportado. O valor aduaneiro, no caso do 
resíduo ser despachado para consumo, poderá ser obtido por meio de laudo pericial solicitado 
pela autoridade aduaneira, não fazendo parte dele o valor do frete, do seguro e da carga, 
descarga e manuseio.

O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, em relação a aparas, resíduos, fragmentos 
e semelhantes que resultem do processo produtivo, nos regimes de admissão temporária para 
aperfeiçoamento ativo, entreposto aduaneiro, entreposto industrial sob controle informatizado 
e depósito afiançado.

Descumpridas as condições para a aplicação do regime, fica o beneficiário sujeito ao pagamento 
dos tributos suspensos, com acréscimo de juros moratórios e multa, de mora ou de ofício, 
calculados a partir da data do registro da declaração de admissão no regime ou do registro de 
exportação.
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Analisaremos a seguir os regimes aduaneiros especiais e os regimes aduaneiros aplicados em 
áreas especiais de que trata o edital do concurso.

Trânsito Aduaneiro (arts. 315 a 352)

Segundo o art. 315 do RA, o regime especial de trânsito aduaneiro é o que permite o transporte 
de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com 
suspensão do pagamento de tributos.

O que se visa, nesse regime, é garantir que a mercadoria que saia de um ponto do território 
aduaneiro chegue intacta e nas mesmas condições em outro ponto do território aduaneiro.

Esse regime aduaneiro especial possui sete modalidades, listadas no art. 318 do RA:

1. o transporte de mercadoria procedente do exterior, do ponto de descarga no território 
aduaneiro até o ponto onde deva ocorrer outro despacho;

2. o transporte de mercadoria nacional ou nacionalizada, verificada ou despachada para 
exportação, do local de origem ao local de destino, para embarque ou para armazenamento 
em área alfandegada para posterior embarque;

3. o transporte de mercadoria estrangeira despachada para reexportação, do local de origem 
ao local de destino, para embarque ou armazenamento em área alfandegada para posterior 
embarque;

4. o transporte de mercadoria estrangeira de um recinto alfandegado situado na zona 
secundária a outro;

5. a passagem, pelo território aduaneiro, de mercadoria procedente do exterior e a ele 
destinada;

6. o transporte, pelo território aduaneiro, de mercadoria procedente do exterior, conduzida 
em veículo em viagem internacional até o ponto em que se verificar a descarga; e

7. o transporte, pelo território aduaneiro, de mercadoria estrangeira, nacional ou 
nacionalizada, verificada ou despachada para reexportação ou para exportação e conduzida 
em veículo com destino ao exterior. 

Ok, são sete modalidades de trânsito que existem, mas como se inicia um regime de trânsito 
aduaneiro?

Ora, todo regime aduaneiro, em regra, depende do registro de uma declaração, Isso equivale 
a um pedido do beneficiário para que a autoridade aduaneira conceda o regime. E no caso do 
trânsito, a declaração recebe o nome de declaração de trânsito aduaneiro – DTA (a IN SRF nº 
248, de 2002, dispõe sobre a aplicação do regime de trânsito aduaneiro).

Uma vez registrada a DTA, inicia-se o despacho de trânsito aduaneiro (lembre-se que, 
no despacho, a RFB exerce o controle aduaneiro sobre aquela mercadoria, importada ou 
exportada, e realiza a conferência aduaneira). A autoridade aduaneira, então, concederá o 
regime, ou poderá indeferir o pedido de trânsito em decisão fundamentada, da qual caberá 
recurso, na forma estabelecida pela RFB.
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Concedendo o regime (desembaraçando a mercadoria para trânsito), a autoridade aduaneira 
sob cuja jurisdição se encontrar a mercadoria a ser transportada deverá estabelecer a rota a 
ser cumprida, fixar os prazos para execução da operação e para comprovação da chegada da 
mercadoria ao destino, e adotar as cautelas julgadas necessárias à segurança fiscal, dentre as 
quais citamos a lacração e a aplicação de outros dispositivos de segurança e o acompanhamento 
fiscal para os casos especiais. É aqui, no desembaraço, que se inicia o regime aduaneiro especial 
de trânsito aduaneiro.

A liberação das mercadorias para trânsito aduaneiro ficará ainda condicionada à constituição, 
por parte do beneficiário e na data do registro da declaração de admissão no regime, do termo 
de responsabilidade que assegure sua eventual liquidação e cobrança, bem como, ressalvados 
os casos de expressa dispensa, à prestação de garantia das obrigações fiscais constituídas no 
termo de responsabilidade.

O regime subsiste do local de origem ao local de destino e desde o momento do desembaraço 
para trânsito aduaneiro pela unidade de origem até o momento em que a unidade de destino 
conclui o trânsito aduaneiro.

Para fins de conclusão do trânsito aduaneiro, a unidade de destino procederá ao exame dos 
documentos e à verificação do veículo, dos dispositivos de segurança, e da integridade da carga.

O indeferimento do trânsito poderá ocorrer por razões apuradas pela autoridade aduaneira 
responsável pelo despacho aduaneiro ou por vedação expressa da norma, conforme 
previsão das IN SRF nº 71, de 1998, nº 74, de 1998, e nº 38, de 2201 (o art. 327 do RA diz 
que a RFB poderá, em ato normativo, vedar a concessão do regime de trânsito aduaneiro para 
determinadas mercadorias, ou em determinadas situações, por motivos de ordem econômica, 
fiscal, ou outros julgados relevantes):

 • IN SRF nº 72, de 1998 – veda a concessão do regime nas importações de mercadorias 
originadas, adquiridas ou procedentes de Trinidad e Tobago;

 • IN SRF nº 74, de 1998 – veda a concessão do regime nas importações de mercadorias 
originadas, adquiridas ou procedentes das Antilhas Holandesas, Ilhas Cayman e Ilhas 
Virgens Britânicas;

 • IN SRF nº 38, de 2001 – o regime de trânsito de passagem não será aplicado:

 • a alguns itens que cita (papéis de cigarro, cervejas e outras bebidas alcoólicas, CD e 
seus estojos);

 • a mercadoria cuja importação estiver proibida ou suspensa no país importador;

 • a mercadoria que, a pedido das autoridades fiscais do país importador, não deva ser 
objeto de concessão do regime;

 • aos volumes com falsa declaração de conteúdo.

Note-se que o regime de trânsito aduaneiro não se confunde com o despacho para trânsito 
aduaneiro. As finalidades e os momentos de ocorrência de cada um deles são distintos. O 
despacho de trânsito aduaneiro se inicia com o registro da declaração para trânsito aduaneiro 
(DTA), que nada mais é do que a solicitação feita à autoridade aduaneira para a aplicação do 
regime à mercadoria. Por outro lado, o desembaraço da mercadoria para trânsito, além de 
encerrar o despacho aduaneiro, representa a concessão dada pela autoridade aduaneira para 
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que aquele beneficiário, em relação àquela mercadoria, possa usufruir do regime aduaneiro 
especial de trânsito aduaneiro. É nesse momento que se inicia o regime.

O esquema a seguir esclarece isso:

Lá em cima foi dito que o todo regime aduaneiro, em regra, depende do registro de uma 
declaração. Quais as exceções?

O art. 325, § 1º, do RA diz que, sem prejuízo de controles especiais determinados pela RFB, 
independe de despacho para trânsito a remoção de mercadorias de uma área ou recinto para 
outro, situado na mesma zona primária. Veja que, nesse caso, a mercadoria estará sempre sob 
o controle da mesma autoridade aduaneira jurisdicionante.

Independe também de qualquer procedimento administrativo o trânsito aduaneiro relativo às 
seguintes mercadorias, desde que regularmente declaradas e mantidas a bordo:

 • provisões, sobressalentes, equipamentos e demais materiais de uso e consumo de veículos 
em viagem internacional, nos limites quantitativos e qualitativos da necessidade do serviço 
e da manutenção do veículo e de sua tripulação e passageiros;

 • pertences pessoais da tripulação e bagagem de passageiros em trânsito, nos veículos 
referidos no inciso I;

 • mercadorias conduzidas por embarcação ou aeronave em viagem internacional, com escala 
intermediária no território aduaneiro; e

 • provisões, sobressalentes, materiais, equipamentos, pertences pessoais, bagagens 
e mercadorias conduzidas por embarcações e aeronaves arribadas, condenadas ou 
arrestadas, até que lhes seja dada destinação legal.

Em relação ao transporte multimodal de carga, na importação ou na exportação, quando o 
desembaraço não for realizado nos pontos de entrada ou de saída do País, a concessão do 
regime de trânsito aduaneiro será considerada válida para todos os percursos no território 
aduaneiro, independentemente de novas concessões.

Entendi como funciona o trânsito, mas quem é beneficiário desse regime? Isso a gente encontra 
lá no art. 321 do RA, que lista as pessoas que poderão registrar a declaração de trânsito 
aduaneiro e, por conseguinte, as pessoas que poderão solicitar o regime aduaneiro especial de 
trânsito aduaneiro:

 • o importador, nas modalidades referidas anteriormente nos incisos 1 e 6;

 • o exportador, nas modalidades referidas anteriormente nos incisos 2, 3 e 7;

 • o depositante, na modalidade referida anteriormente no inciso 4;

 • o representante, no País, de importador ou exportador domiciliado no exterior, na 
modalidade referida anteriormente no inciso 5;
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 • o permissionário ou o concessionário de recinto alfandegado, exceto na modalidade 
referida anteriormente no inciso 5; e

 • em qualquer caso:

 • o operador de transporte multimodal;

 • o transportador, habilitado nos termos da Seção III; e

 • o agente credenciado a efetuar operações de unitização ou desunitização da carga em 
recinto alfandegado.

Admissão Temporária (arts. 353 a 379)

Define o art. 353 do RA que o regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que 
permite a importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com 
suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de utilização 
econômica.

Note-se nessa definição que o requisito fundamental para a admissão da mercadoria no 
regime é o caráter de temporariedade da importação. Em hipótese alguma mercadoria que 
tem o ânimo de permanecer em definitivo no País pode ser admitida no regime de importação 
temporária.

Além disso, fica claro que existem duas modalidades de admissão temporária: com suspensão 
total do pagamento de tributos ou com pagamento parcial, no caso de utilização econômica.

É importante, para que se compreenda o porquê da existência dessas duas modalidades, que 
se entenda o que vem a ser utilização econômica.

Trata-se, segundo o § 1º do art. 373 do RA, com a redação dada pelo Decreto nº 8.010, de 
2013, do emprego do bem importado na prestação de serviços a terceiros ou na produção de 
outros bens destinados a venda.

Perceba-se que até o ano de 2013 a definição do que vinha a ser utilização econômica fazia 
referência apenas à prestação de serviços e à produção de outros bens. O Decreto nº 8.010, 
de 2013, complementou a expressão "prestação de serviços" com os termos "a terceiros" e 
a expressão "produção de outros bens" com os termos "destinados a venda" a fim de deixar 
claro que a admissão temporária para utilização econômica não é permitida para aqueles que 
pretendam utilizar o bem importado apenas para proveito próprio.

Aliás, a opção do governo em tributar esses bens proporcionalmente ao prazo de sua 
permanência no País (pela aplicação do percentual de um por cento, relativamente a cada mês 
compreendido no prazo de concessão do regime, sobre o montante dos tributos originalmente 
devidos) busca elevar a carga tributária das diversas pessoas a um mesmo patamar. Caso fosse 
permitida a importação desses bens com a suspensão total dos tributos, aqueles que fizessem 
um leasing operacional de uma máquina do exterior teriam uma vantagem competitiva em 
relação àqueles que optassem por comprá-la, uma vez que esses últimos devem submeter o 
bem ao regime comum de importação com o pagamento integral dos tributos incidentes sobre 
a operações de importação.

Importante também fazer a distinção entre leasing operacional, leasing financeiro.
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Enquanto o leasing operacional se assemelha a um contrato de aluguel em que ao final caberá 
ao arrendatário a opção de prorrogá-lo, comprar o bem ou proceder à sua devolução ao 
arrendador, o leasing financeiro nada mais é do que um financiamento disfarçado, em que a 
opção de compra será invariavelmente exercida pelo o arrendatário. No leasing financeiro o 
arrendatário não paga pelo aluguel do bem, mas sim pelo financiamento dele. Não é possível, 
nesse tipo de operação, vislumbrar o caráter temporário da importação. É por isso que o art. 
379 do RA não permite a admissão temporária de bens objeto de arrendamento mercantil 
financeiro:

Art. 379.  O regime de admissão temporária de que trata este Capítulo não se aplica à entrada 
no território aduaneiro de bens objeto de arrendamento mercantil financeiro, contratado com 
entidades arrendadoras domiciliadas no exterior.

Em sentido contrário, o art. 374 do RA é claro ao permitir a aplicação do regime de admissão 
temporária para utilização econômica nas importações sob a modalidade de leasing operacional:

Art. 374. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de arrendamento operacional, 
de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na mesma medida deste, observado, quando da 
prorrogação, o disposto no art. 373.

Da Admissão Temporária com Suspensão Total do Pagamento de Tributos

O regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão total do pagamento de 
tributos poderá ser aplicado, segundo o art. 5º da IN RFB nº 1.361, de 2013, aos bens admitidos 
ao amparo de acordos internacionais e os destinados a:

 • eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, religiosos, artísticos, culturais, 
esportivos, comerciais ou industriais;

 • manutenção, conserto ou reparo de bens estrangeiros, inclusive de partes e peças 
destinadas à reposição;

 • prestação de serviços de manutenção e reparo de bens estrangeiros, contratada com 
empresa sediada no exterior;

 • reposição temporária de bens importados, em virtude de garantia;

 • seu próprio beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, 
acondicionamento, reacondicionamento, conserto, reparo ou restauração;

 • homologação, ensaios, testes de funcionamento ou resistência, ou ainda a serem utilizados 
no desenvolvimento de produtos ou protótipos;

 • reprodução de fonogramas e de obras audiovisuais, importados sob a forma de matrizes;

 • assistência e salvamento em situações de calamidade ou de acidentes que causem dano ou 
ameaça de dano à coletividade ou ao meio ambiente;

 • produção de obra audiovisual ou cobertura jornalística;

 • atividades relacionadas com a intercomparação de padrões metrológicos aprovadas pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro);

 • realização de atividades de pesquisa e investigação científica, na plataforma continental 
e em águas sob jurisdição brasileira, autorizadas pela Marinha do Brasil, nos termos do 
Decreto nº 96.000, de 2 de agosto de 1988;
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 • promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de 
representantes comerciais; e

 • pastoreio, adestramento, cobertura e cuidados da medicina veterinária.

Também nesse regime a autoridade competente poderá indeferir o pedido de concessão, em 
decisão fundamentada, da qual caberá recurso, na forma estabelecida pela RFB.

Quanto aos veículos, disciplina o art. 356 do RA que aqueles matriculados em qualquer dos 
países integrantes do Mercosul, de propriedade de pessoas físicas residentes ou de pessoas 
jurídicas com sede social em tais países, utilizados em viagens de turismo, circularão livremente 
no País, com observância das condições previstas na Resolução do Grupo do Mercado Comum 
– GMC no 35, de 2002, internalizada pelo Decreto no 5.637, de 26 de dezembro de 2005, 
dispensado o cumprimento de formalidades aduaneiras.

Já o art. 357 dispõe que considera-se em admissão temporária, independentemente de 
qualquer procedimento administrativo, o veículo que ingressar no território aduaneiro a 
serviço de empresa estrangeira autorizada a operar, no Brasil, nas atividades de transporte 
internacional de carga ou passageiro.

Interessante notar que a IN RFB nº 1.361, de 2013, em seu art. 90, estendeu o procedimento 
automático para a admissão temporária, e a dispensa de formalidades, para os veículos 
terrestres estrangeiros, de uso particular, matriculados em outro país e conduzidos por pessoa 
não residente, que adentrem o País em ponto de fronteira alfandegado, e para os veículos 
terrestres oficiais estrangeiros.

O regime de admissão temporária é concedido a pedido do interessado, pessoa física ou 
jurídica, que promova a importação do bem, com o registro de uma Declaração de Importação 
de Admissão Temporária, que, a exemplo do que ocorre no Trânsito Aduaneiro, marca o início 
do despacho aduaneiro.

A concessão do regime poderá ser condicionada à obtenção de licença de importação, 
sendo que essa licença exigida para a concessão do regime não prevalecerá para efeito de 
nacionalização e despacho para consumo dos bens.

Além disso, a autoridade aduaneira deverá observar o cumprimento cumulativo das seguintes 
condições:

 • importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio julgado 
idôneo;

 • importação sem cobertura cambial;

 • adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados;

Uma vez concedido o regime, a sua aplicação ficará condicionada à utilização dos bens dentro 
do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos, à constituição das obrigações fiscais em 
termo de responsabilidade e à identificação dos bens.

Dessas condições, chamamos a atenção para aquela que dispõe sobre a identificação dos bens. 
Isso é de fundamental importância para o controle aduaneiro. Se a mercadoria está entrando 
temporariamente no País, com a intenção de retornar ao exterior até o vencimento do prazo 
concedido pela autoridade aduaneira, é preciso que se tenha elementos suficientes que possam 
atestar o cumprimento dessa condição. É essencial que se verifique se a mercadoria que está 
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sendo reexportada é a mesma que foi importada. Daí a necessidade da plena identificação dos 
bens no momento da importação.

No ato da concessão, a autoridade aduaneira fixará o prazo de vigência do regime, que 
será contado do desembaraço aduaneiro. Entende-se por vigência do regime o período 
compreendido entre a data do desembaraço aduaneiro e o termo final do prazo fixado pela 
autoridade aduaneira para permanência da mercadoria no País, considerado, inclusive, o prazo 
de prorrogação, quando for o caso.

O prazo de vigência do regime será o prazo previsto no contrato de importação entre o 
beneficiário e a pessoa residente ou domiciliada no exterior, prorrogável na mesma medida 
deste, ou, não havendo lei ou decreto que disponha sobre hipótese especial de aplicação desse 
regime, de seis meses, prorrogáveis automaticamente por mais seis meses.

O RA disciplina algumas hipóteses especiais, como, por exemplo, o prazo de vigência da 
admissão temporária de veículo pertencente a turista estrangeiro, que será o mesmo concedido 
para a permanência, no País, de seu proprietário.

O mesmo prazo será concedido para os bens de uso profissional ou de uso doméstico, excluídos 
os veículos automotores, trazidos por estrangeiro que venha ao País para exercer atividade 
profissional ou para estudos, com visto temporário ou oficial.

No caso de admissão temporária de veículo de brasileiro radicado no exterior que ingresse no 
País em caráter temporário, o prazo, segundo o RA, será de até noventa dias.

Por fim, os bens admitidos no regime ao amparo de acordos internacionais firmados pelo País 
estão sujeitos aos prazos neles previstos.

Não será conhecido pedido de prorrogação apresentado após o termo final do prazo fixado 
para permanência dos bens no País.

Na aplicação do regime, poderá ser exigida a garantia das obrigações fiscais constituídas no 
termo de responsabilidade. Como regra, é exigida a prestação de garantia em valor equivalente 
ao montante dos tributos suspensos, sob a forma de depósito em dinheiro, fiança idônea ou 
seguro aduaneiro em favor da União, a critério do importador.

Todavia, a garantia é dispensada quando o montante dos tributos que deixarem de ser 
recolhidos for inferior a R$ 100.000,00 e nas importações de determinados bens ou promovidas 
por determinadas instituições ou pessoas.

A fim de extinguir a aplicação do regime, o beneficiário deverá adotar, na vigência do 
regime, uma das seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do termo de 
responsabilidade:

 • reexportação;

 • entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a autoridade 
aduaneira concorde em recebê-los;

 • destruição, às expensas do interessado;

 • transferência para outro regime especial; ou

 • despacho para consumo, se nacionalizados.
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A adoção das providências para extinção da aplicação do regime será requerida pelo interessado 
ao titular da unidade que jurisdiciona o local onde se encontrem os bens. A unidade aduaneira 
onde for processada a extinção deverá comunicar o fato à que concedeu o regime, para fins de 
baixa do termo de responsabilidade.

A extinção da aplicação do regime pelas modalidades de entrega à Fazenda Nacional e 
destruição não obriga ao pagamento dos tributos suspensos. No caso de destruição, o eventual 
resíduo da destruição, se economicamente utilizável, deverá ser despachado para consumo 
como se tivesse sido importado no estado em que se encontre, sujeitando-se ao pagamento 
dos tributos correspondentes.

Na hipótese de indeferimento dos requerimentos de entrega à Fazenda Nacional, destruição, 
transferência para outro regime especial ou despacho para consumo, o beneficiário deverá 
promover a reexportação dos bens em 30 (trinta) dias da ciência da decisão, salvo se superior o 
período restante fixado para a permanência dos bens no País.

O despacho para consumo, como modalidade de extinção da aplicação do regime, far-se-á com 
observância das exigências legais e regulamentares que regem as importações, vigentes à data 
do registro da correspondente declaração de importação. A nacionalização e o despacho para 
consumo não serão permitidos quando a licença de importação, para os bens admitidos no 
regime, estiver vedada ou suspensa. Se, na vigência do regime, for autorizada a nacionalização 
dos bens por terceiro, a este caberá promover o despacho para consumo.

Extinta a aplicação do regime, o termo de responsabilidade será baixado, com a consequente 
liberação da garantia prestada.

Inadimplido o regime de admissão temporária, torna-se exigível o crédito tributário constituído 
em termo de responsabilidade. As hipóteses são as seguintes:

 • vencimento do prazo de permanência dos bens no País, sem que haja sido requerida a sua 
prorrogação ou sem que tenha o beneficiário requerido a extinção de aplicação do regime, 
nas formas previstas na legislação;

 • vencimento do prazo de trinta dias sem que seja promovida a reexportação do bem, na 
hipótese de indeferimento de pedido de prorrogação de prazo ou de requerimento de 
extinção da aplicação do regime;

 • apresentação, para as providências de extinção da aplicação do regime, de bens que não 
correspondam aos ingressados no País;

 • utilização dos bens em finalidade diversa da que justificou a concessão do regime; ou

 • destruição dos bens, por culpa ou dolo do beneficiário.

Deve-se salientar que o crédito tributário constituído em termo de responsabilidade não 
deve ser exigido se à época da exigência a emissão da licença de importação para os bens 
estiver vedada ou suspensa ou se, no caso de bens sujeitos a controles de outros órgãos, sua 
permanência definitiva no País não for autorizada. Nessas hipóteses, a autoridade aduaneira 
deve providenciar a apreensão dos bens, para fins de aplicação da pena de perdimento.
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Da Admissão Temporária para Utilização Econômica

Já vimos que os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica ficam 
sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação 
e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território 
aduaneiro (um por cento relativo a cada mês compreendido no prazo de concessão do regime, 
sobre o montante dos tributos originalmente devidos), e que se considera utilização econômica 
o emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na produção de outros bens 
destinados a venda.

O valor referente à diferença entre o total dos tributos calculados na DI e o pago 
proporcionalmente ao tempo de permanência da mercadoria em território aduaneiro ficará 
com o pagamento suspenso e deverá ser constituído em termo de responsabilidade, sendo 
exigida garantia em relação a ele, ressalvados os casos de expressa dispensa, estabelecidos em 
ato normativo da RFB.

Para poder ser admitida no regime, a mercadoria deverá se submeter ao mesmo tratamento 
administrativo exigido para uma operação de importação definitiva, salvo nos casos 
estabelecidos em ato normativo da Secex.

Quanto ao prazo, o regime será concedido por aquele previsto no contrato de arrendamento 
operacional, de aluguel ou de empréstimo, celebrado entre o importador e a pessoa estrangeira, 
prorrogável na medida da extensão do prazo estabelecido no contrato, observado o prazo 
máximo de cem meses.

Antes do término do prazo de cem meses, o beneficiário deverá providenciar a extinção do 
regime (mesmas hipóteses da admissão temporária com suspensão total do pagamento dos 
tributos), sendo facultada a transferência para outro regime aduaneiro especial, inclusive a 
concessão de nova admissão temporária, que poderá ocorrer sem a necessidade de saída física 
dos bens do território nacional.

No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho para consumo, os tributos 
originalmente devidos deverão ser recolhidos deduzido o montante já pago.

Na administração do regime de admissão temporária para utilização econômica, aplica-se 
subsidiariamente as normas da admissão temporária com suspensão total do pagamento dos 
tributos.

Admissão Temporária para Aperfeiçoamento Ativo (arts. 380 a 382)

O regime aduaneiro especial de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo é o que 
permite o ingresso, para permanência temporária no País, com suspensão do pagamento 
de tributos, de mercadorias estrangeiras ou desnacionalizadas, destinadas a operações de 
aperfeiçoamento ativo e posterior reexportação.

Consideram-se operações de aperfeiçoamento ativo as operações de industrialização relativas 
ao beneficiamento, à montagem, à renovação, ao recondicionamento, ao acondicionamento 
ou ao reacondicionamento aplicadas ao próprio bem e o conserto, o reparo, ou a restauração 
de bens estrangeiros.

São condições básicas para a aplicação do regime:
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I – que as mercadorias sejam de propriedade de pessoa sediada no exterior e admitidas sem 
cobertura cambial;

II – que o beneficiário seja pessoa jurídica sediada no País; e

III – que a operação esteja prevista em contrato de prestação de serviço.

Aplicam-se a esse regime, no que couber, as normas previstas para o regime de admissão 
temporária.

Drawback (arts. 383 a 403)

O regime aduaneiro especial de Drawback é conceituado como um incentivo à exportação, uma 
vez que tem por objetivo dotar de maior poder competitivo a indústria nacional, eliminando 
do custo final dos produtos exportáveis o ônus tributário relativo às mercadorias nacionais e 
estrangeiras neles utilizadas.

Entende-se como ônus tributário, nesse caso, os tributos incidentes sobre uma operação de 
importação (imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação) e sobre a aquisição no mercado interno (imposto sobre 
produtos industrializados, PIS/Pasep e Cofins).

O regime subsiste nas seguintes modalidades:

 • SUSPENSÃO: permite a suspensão do pagamento do Imposto de Importação, do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, 
da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação, 
de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria para 
emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado;

 • ISENÇÃO: permite a isenção do Imposto de Importação e a redução a zero do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente à empregada ou 
consumida na industrialização de produto exportado; e

 • RESTITUIÇÃO: permite a restituição, total ou parcial, dos tributos pagos na importação de 
mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação 
ou acondicionamento de outra exportada.

Para os efeitos do drawback isenção, considera-se como equivalente a mercadoria nacional ou 
estrangeira da mesma espécie, qualidade e quantidade, daquela anteriormente adquirida no 
mercado interno ou importada sem fruição dos benefícios referidos.

Com exceção da modalidade de RESTITUIÇÃO, que é administrada exclusivamente pela RFB, as 
modalidades de SUSPENSÃO e ISENÇÃO são controladas pela Secex, a quem incumbe a emissão 
dos correspondentes Atos Concessórios. É da RFB, no entanto, a competência para fiscalizar e 
verificar a correta aplicação do regime.

Os atos concessórios de drawback poderão ser deferidos, a critério da Secex, levando-se em 
conta a agregação de valor e o resultado da operação.
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A comprovação do regime poderá ser realizada com base no fluxo físico, por meio de 
comparação entre os volumes de importação e de aquisição no mercado interno em relação ao 
volume exportado, considerada, ainda, a variação cambial das moedas de negociação.

Drawback Suspensão

O regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão, será concedido pela 
Secex, por meio do Siscomex, com base nos registros e informações prestadas pelo interessado. 
Esse registro informatizado equivale, para todos os efeitos legais, ao ato concessório de 
drawback.

Para o desembaraço aduaneiro da mercadoria a ser admitida no regime será exigido termo de 
responsabilidade, na forma disciplinada em ato normativo da RFB.

Não obstante o drawback, na modalidade suspensão, ter como objetivo a industrialização de 
produto a ser exportado, permitindo, a fim de reduzir os custos de produção, a importação 
ou aquisição no mercado interno de mercadoria com suspensão de tributos, para emprego ou 
consumo nessa industrialização, o regime aplica-se também à importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno:

 • de mercadorias para emprego em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de 
produto a ser exportado

 • por empresas denominadas fabricantes-intermediários, para industrialização de produto 
intermediário a ser diretamente fornecido a empresas industriais-exportadoras, para 
emprego ou consumo na industrialização de produto final destinado à exportação

 O regime de drawback, na modalidade de suspensão, poderá ainda ser concedido à importação 
de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, 
de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de 
licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento 
concedido por instituição financeira internacional da qual o Brasil participe, ou por entidade 
governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social com recursos captados no exterior.

O regime poderá ser concedido e comprovado, a critério da Secex, com base unicamente na 
análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem como da compatibilidade 
entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a exportar.

Importante: O drawback, na modalidade suspensão, sempre esteve ligado ao princípio da 
vinculação física, que dizia que o produto importado (ou adquirido no mercado interno) com 
suspensão do pagamento dos tributos deveria necessariamente ser incorporado ao produto 
a ser exportado. Não obstante, a Lei nº 12.350, de 2010, inovou ao dispor que, para efeitos 
de adimplemento do compromisso de exportação, as mercadorias importadas ou adquiridas 
no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes poderiam ser 
substituídas por outras mercadorias equivalentes, importadas ou adquiridas sem suspensão do 
pagamento dos tributos incidentes, indicando pelo fim do princípio da vinculação física. Mas 
essa mesma lei dispôs que a RFB e a Secex disciplinariam essa matéria em ato conjunto, o que 
veio a ocorrer apenas no ano de 2014, por meio da Portaria Conjunta RFB/Secex nº 1.618, de 
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2014. A partir da publicação dessa portaria, não há mais que se falar em princípio da vinculação 
física para o drawback.

O prazo de vigência do regime (prazo para exportar o produto industrializado) será de um 
ano, admitida uma única prorrogação, por igual período, salvo nos casos de importação de 
mercadorias destinadas à produção de bens de capital de longo ciclo de fabricação, hipótese 
em que o prazo máximo fica limitado a cinco anos.

As mercadorias admitidas no regime que, no todo ou em parte, deixarem de ser empregadas 
no processo produtivo de bens, conforme estabelecido no ato concessório, ou que sejam 
empregadas em desacordo com este, ficam sujeitas aos seguintes procedimentos:

I – no caso de inadimplemento do compromisso de exportar, em até trinta dias do prazo fixado 
para exportação:

a) devolução ao exterior;

b) destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado; 

c) destinação para consumo das mercadorias remanescentes, com o pagamento dos tributos 
suspensos e dos acréscimos legais devidos; ou

d) entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas e ônus, desde que a autoridade 
aduaneira concorde em recebê-las;

II - no caso de renúncia à aplicação do regime, adoção, no momento da renúncia, de um dos 
procedimentos previstos no inciso I.

O Regime será declarado totalmente inadimplido quando não houver nenhuma exportação 
que comprove a utilização da mercadoria importada. Será declarado parcialmente inadimplido, 
se existir exportação efetiva que comprove a utilização de parte das mercadorias importadas. 
O inadimplemento pode ser decorrente do descumprimento de outras condições previstas no 
ato de concessão.

A situação de inadimplência será comunicada à RFB e demais órgãos ou entidades envolvidas 
por meio de módulo específico do SISCOMEX.

Drawback Isenção

A concessão do regime, na modalidade de isenção, e a emissão do respectivo ato concessório, 
é de competência da Secex, devendo o interessado comprovar o atendimento dos requisitos e 
condições para utilização do regime.

O prazo para apresentação do pedido de drawback isenção é de até dois anos, contados a partir 
do registro da declaração de importação ou da emissão da nota fiscal referente às mercadorias 
utilizadas no produto anteriormente exportado. O embarque da mercadoria no exterior 
deve ser efetuado no prazo máximo de um ano, contado a partir da data da emissão do ato 
concessório de drawback.

O drawback, na modalidade de isenção, aplica-se também à importação, de forma combinada 
ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria equivalente:
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 • à empregada em reparo, criação, cultivo ou atividade extrativista de produto já exportado; 
e

 • para industrialização de produto intermediário fornecido diretamente a empresa industrial-
exportadora e empregado ou consumido na industrialização de produto final já exportado.

O beneficiário regime poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da 
mercadoria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida 
ou importada com pagamento de tributos.

Drawback Restituição 

No drawback, modalidade restituição, a competência para a concessão do regime é da RFB, o 
prazo para habilitação é de 90 dias da efetiva exportação e a restituição do valor correspondente 
aos tributos poderá ser feita mediante crédito fiscal, a ser utilizado em qualquer importação 
posterior.

Entreposto Aduaneiro (arts. 404 a 419)

O regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro é o que permite a armazenagem de 
mercadoria com suspensão do pagamento dos tributos, aplicando-se tanto na importação 
como na exportação.

Entreposto Aduaneiro na Importação

O regime especial de entreposto aduaneiro na importação é o que permite que a mercadoria 
estrangeira, importada com ou sem cobertura cambial, seja armazenada em recinto 
alfandegado de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da 
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes na importação.

O regime permite, também, a permanência de mercadoria estrangeira em feira, congresso, 
mostra ou evento semelhante, realizado em recinto de uso privativo, previamente alfandegado 
para esse fim, por período que alcance não mais que os trinta dias anteriores e os trinta 
dias posteriores aos fixados para início e término do evento, prazos estes que poderão, 
excepcionalmente, ser acrescidos de até sessenta dias, nos casos de congresso, mostra ou 
evento semelhante, mediante justificativa. Dentro de tal período, a mercadoria poderá ser 
admitida no regime de entreposto aduaneiro em recinto alfandegado de uso público, sem 
reinício da contagem do prazo, com suspensão do pagamento dos tributos incidentes na 
importação.

Além disso, dependendo de autorização da RFB, o regime permite a permanência de 
mercadoria estrangeira em instalações portuárias de uso privativo misto, em plataformas 
destinadas à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão 
no País, contratadas por empresas sediadas no exterior, e em estaleiros navais ou outras 
instalações industriais localizadas à beira-mar, destinadas à construção de estruturas marítimas, 
plataformas de petróleo e módulos para plataformas.

São beneficiários do regime de entreposto aduaneiro na importação:
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 • o consignatário da mercadoria entrepostada (o permissionário ou concessionário do 
recinto alfandegado também poderá ser beneficiário do regime de entreposto aduaneiro 
na importação, quando figurar como consignatário da mercadoria, sendo-lhe vedado, no 
entanto, proceder à extinção do regime mediante despacho para consumo, admissão em 
outro regime aduaneiro especial ou exportação);

 • o promotor do evento, na hipótese de aplicação do regime para realização de feira, 
congresso, mostra ou evento semelhante; e

 • o contratado pela empresa sediada no exterior, no caso de plataformas destinadas à 
pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, 
e de estaleiros navais e outras instalações industriais localizadas à beira-mar, destinadas à 
construção de estruturas marítimas, plataformas de petróleo e módulos para plataformas.

O regime de entreposto aduaneiro na importação será requerido com base em declaração de 
admissão formulada pelo beneficiário, no Siscomex, e concedido mediante o desembaraço 
aduaneiro das mercadorias nela constantes.

As mercadorias importadas para exposição em feira, congresso, mostra ou evento semelhante 
serão transportadas, sob o regime de trânsito aduaneiro, até o correspondente recinto 
alfandegado. Após a conclusão do trânsito aduaneiro, as mercadorias deverão permanecer 
depositadas no local destinado à guarda dos volumes, até a formalização do despacho de 
admissão no regime.

A mercadoria poderá permanecer no regime de entreposto aduaneiro na importação pelo 
prazo de até um ano, prorrogável por período não superior, no total, a dois anos, contado da 
data do desembaraço aduaneiro de admissão. Em situações especiais, poderá ser concedida 
nova prorrogação, respeitado o limite máximo de três anos.

Na hipótese de a mercadoria permanecer em feira, congresso, mostra ou evento semelhante, 
o prazo de vigência será equivalente àquele estabelecido para o alfandegamento do recinto, 
enquanto na hipótese de a mesma permanecer em plataformas ou estaleiros navais, o prazo 
será aquele previsto no contrato.

Em se tratando de plataformas destinadas à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás 
natural em construção ou conversão no País e de estaleiros navais ou outras instalações 
industriais localizadas à beira-mar, destinadas à construção de estruturas marítimas, 
plataformas de petróleo e módulos para plataformas, quando ocorrer rescisão de contrato ou 
sua não prorrogação por motivos alheios à vontade do beneficiário, a RFB poderá autorizar 
a permanência das mercadorias no regime até que haja formalização de novo contrato com 
empresa sediada no exterior, limitado ao prazo de até dois anos, contado da data de rescisão 
ou do termo final do prazo de vigência não prorrogado.

A mercadoria admitida no regime de entreposto aduaneiro na importação deverá, em geral, ter 
uma das seguintes destinações, em até quarenta e cinco dias do término do prazo de vigência 
do regime, sob pena de ser considerada abandonada:

 • despacho para consumo;

 • reexportação;

 • exportação; ou

 • transferência para outro regime aduaneiro especial ou para regime aduaneiro aplicado em 
áreas especiais.
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Em relação ao despacho para consumo, ele poderá ser efetuado pelo consignatário ou, quando 
adquirida a mercadoria entrepostada diretamente do proprietário no exterior, pelo adquirente.

Além da operação de armazenagem, as mercadorias admitidas no regime, na importação ou na 
exportação, poderão ser submetidas, ainda, às seguintes operações: exposição, demonstração 
e teste de funcionamento, industrialização, e manutenção ou reparo.

Nos casos de industrialização, manutenção ou reparo, quando da extinção do regime, as 
mercadorias importadas estarão sujeitas a despacho:

 • de importação para consumo (das mercadorias admitidas no regime devendo ser informada 
a mercadoria produzida no recinto alfandegado);

 • de exportação (das mercadorias produzidas no recinto alfandegado devendo ser informados 
os insumos admitidos no regime que foram utilizados na produção); ou

 • de reexportação, na hipótese de serem de propriedade estrangeira.

As mercadorias admitidas no regime para exposição em feira, congresso, mostra ou evento 
semelhante, dentro do prazo de alfandegamento, poderão ser:

 • reexportadas;

 • despachadas para consumo;

 • transferidas para outro regime aduaneiro especial; ou

 • admitidas no regime de entreposto aduaneiro em outro recinto alfandegado de uso público.

Na hipótese de extinção mediante admissão no regime de entreposto aduaneiro em outro 
recinto alfandegado de uso público, não será reiniciada a contagem do prazo de permanência 
da mercadoria no regime.

Entreposto Aduaneiro na Exportação

O regime especial de entreposto aduaneiro na exportação é o que permite a armazenagem de 
mercadoria destinada à exportação e compreende as seguintes modalidades:

 • regime comum, em que se permite a armazenagem de mercadorias em recinto de uso 
público, com suspensão do pagamento dos impostos federais; e

 • regime extraordinário, em que se permite a armazenagem de mercadorias em recinto de 
uso privativo, por Empresa Comercial Exportadora, com direito à utilização dos benefícios 
fiscais previstos para incentivo à exportação, antes do seu efetivo embarque para o exterior.

No regime extraordinário, as mercadorias que forem destinadas a embarque direto para o 
exterior, no prazo estabelecido pela autoridade aduaneira, poderão ficar armazenadas em local 
não alfandegado.

O entreposto aduaneiro na exportação compreende ainda, mediante autorização da RFB, a 
operação em: instalações portuárias de uso privativo misto; plataformas destinadas à pesquisa 
e lavra de jazidas de petróleo e gás natural em construção ou conversão no País, contratadas 
por empresas sediadas no exterior; e estaleiros navais ou em outras instalações industriais 
localizadas à beira-mar, destinadas à construção de estruturas marítimas, plataformas de 
petróleo e módulos para plataformas.
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 São beneficiários do regime de entreposto aduaneiro na exportação:

 • na modalidade de regime comum, a pessoa jurídica que depositar, em recinto credenciado, 
mercadoria destinada ao mercado externo; e

 • na modalidade de regime extraordinário, a Empresa Comercial Exportadora.

 • A concessão do regime de entreposto aduaneiro na exportação será automática, e o regime 
subsistirá a partir da data de:

 • entrada da mercadoria destinada a exportação no recinto alfandegado credenciado, 
acompanhada da respectiva Nota Fiscal, na modalidade de regime comum; e

 • saída do estabelecimento do produtor-vendedor da mercadoria vendida a Empresa 
Comercial Exportadora autorizada, comprovando-se a aquisição por meio de declaração 
firmada em via da correspondente Nota Fiscal, na modalidade de regime extraordinário.

A mercadoria poderá permanecer no regime de entreposto aduaneiro na exportação pelo 
prazo de:

 • um ano, prorrogável por mais ano, ou, em situações especiais, por mais um ano, não 
podendo ultrapassar a três anos, em se tratando da modalidade de regime comum; e

 • cento e oitenta dias, na hipótese de modalidade de regime extraordinário. Neste período, 
a mercadoria poderá ser admitida no regime de entreposto aduaneiro, na modalidade 
comum, sem reinício da contagem do prazo.

Observado o prazo de permanência da mercadoria no regime, acrescido de 45 dias, deverá o 
beneficiário adotar uma das seguintes providências:

 • dar início ao correspondente despacho aduaneiro de exportação;

 • reintegrar a mercadoria ao estoque do seu estabelecimento, no caso de regime comum; ou

 • recolher os tributos suspensos e ressarcir os benefícios fiscais acaso fruídos em razão da 
admissão da mercadoria no regime, no caso de regime extraordinário.

O despacho de exportação será realizado com base em declaração de exportação apresentada 
no Siscomex. O retorno ao estabelecimento será autorizado com base na Nota Fiscal 
correspondente.

Recof (arts. 420 a 426)

O regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle aduaneiro informatizado 
– Recof é o que permite a empresa importar, com ou sem cobertura cambial, ou adquirir 
no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos, sob controle aduaneiro 
informatizado, mercadorias que, depois de submetidas à operação de industrialização, sejam 
destinadas à exportação.

Parte da mercadoria admitida no regime, no estado em que foi importada ou depois de 
submetida a processo de industrialização, poderá ser despachada para consumo.
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No caso de destinação para o mercado interno, os tributos com pagamentos suspensos, 
correspondentes às mercadorias importadas, alienadas no mesmo estado em que foram 
importadas ou incorporadas ao produto resultante do processo de industrialização, ou aplicadas 
em serviço de recondicionamento, manutenção ou reparo, deverão ser recolhidos até o décimo 
dia do mês subsequente ao da destinação, mediante o registro de DI na unidade da RFB que 
jurisdicione o estabelecimento importador.

Além de despachada para consumo, a mercadoria, no estado em que foi importada, poderá ter 
ainda ser exportada, reexportada ou destruída.

A autorização para operar no regime é de competência da RFB, e poderá ser cancelada ou 
suspensa a qualquer tempo, nos casos de descumprimento das condições estabelecidas, ou de 
infringência de disposições legais ou regulamentares, sem prejuízo da aplicação de penalidades 
específicas.

Poderão habilitar-se, e manter a habilitação, para operar no regime as empresas que atendam 
aos termos, limites e condições estabelecidos pela RFB, dentre os quais destacam-se:

 • Regularidade fiscal.

 • Patrimônio líquido igual ou superior a R$ 25.000.000,00, ou garantia em favor da União, 
sob a forma de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro aduaneiro, em montante 
equivalente à diferença entre o valor exigido e o seu patrimônio líquido. Para empresa que 
realize exclusivamente as operações de renovação ou recondicionamento, manutenção ou 
reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos de uso aeronáutico, o patrimônio 
líquido deverá ser igual ou superior a R$ 5.000.000,00.

 • Exportar, anualmente, produtos industrializados, com a utilização de mercadorias 
estrangeiras admitidas no regime, no valor de pelo menos 50% do valor total das 
importações de mercadorias admitidas no regime, e não inferior a US$ 10.000.000,00.

 • Aplicar, anualmente, pelo menos 80% das mercadorias estrangeiras admitidas no regime 
na produção dos bens que industrialize.

 • Sistema informatizado de controle de entrada, estoque e saída de mercadorias, de registro 
e apuração de créditos tributários devidos, extintos ou com pagamento suspenso, integrado 
aos sistemas corporativos da empresa no País, que permita livre e permanente acesso da 
RFB.

 • Autorização para exercício da atividade, expedida pela autoridade aeronáutica competente, 
se for o caso.

 • Não ter sido submetida ao regime especial de fiscalização de que trata o art. 33 da Lei no 
9.430, de 1996, nos últimos três anos.

 • Estar habilitada ao Despacho Aduaneiro Expresso (Linha Azul), em conformidade com a 
regulamentação específica.

O prazo de suspensão do pagamento dos tributos incidentes na importação será de até um 
ano, prorrogável por período não superior a um ano (o RA prevê que pode prorrogar até cinco 
anos, em casos justificáveis). A partir do desembaraço aduaneiro para admissão no regime, a 
empresa beneficiária responderá pela custódia e guarda das mercadorias na condição de fiel 
depositária.
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Poderão ser admitidas no regime mercadorias transferidas de outro regime aduaneiro especial, 
sendo vedado o procedimento inverso.

Findo o prazo fixado para a permanência da mercadoria no regime, serão exigidos, em relação ao 
estoque, os tributos suspensos, com os acréscimos legais cabíveis. O recolhimento dos tributos 
não dispensa o cumprimento das exigências legais e regulamentares para a permanência 
definitiva da mercadoria no País.

As mercadorias importadas serão admitidas no regime mediante desembaraço da 
correspondente DI. 

Ao despacho aduaneiro será dado o tratamento previsto para as empresas habilitadas a operar 
em Linha Azul, com preferência para o canal verde.

Recom (arts. 427 a 430)

O regime aduaneiro especial de importação de insumos destinados a industrialização por 
encomenda de produtos classificados nas posições 8701 a 8705 da NCM – Recom é o que permite 
a importação, sem cobertura cambial, de chassis, carroçarias, peças, partes, componentes 
e acessórios, com suspensão do pagamento do imposto sobre produtos industrializados, da 
contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação.

Parágrafo único. O regime será aplicado exclusivamente a importações realizadas por conta e 
ordem de pessoa jurídica encomendante domiciliada no exterior.

Os produtos resultantes da industrialização por encomenda terão o seguinte tratamento 
tributário:

I – quando destinados ao exterior, resolve-se a suspensão do pagamento do imposto sobre 
produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes na importação e na aquisição, no mercado interno, dos insumos neles 
empregados; e

II – quando destinados ao mercado interno, serão remetidos obrigatoriamente a empresa 
comercial atacadista, controlada, direta ou indiretamente, pela pessoa jurídica encomendante 
domiciliada no exterior, por conta e ordem desta, com suspensão do pagamento do imposto 
sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação.

Exportação Temporária (arts. 431 a 448)

Da mesma forma que na admissão temporária, mas em sentido inverso, este regime cria 
condições para que mercadorias possam sair temporariamente do País sem produzir efeitos de 
natureza tributária ou econômica, em situações em que tais exportações não sejam realizadas 
em caráter definitivo.

Então, o regime aduaneiro especial de exportação temporária é o que permite a saída, do 
País, com suspensão do pagamento do imposto de exportação, de mercadoria nacional ou 
nacionalizada para cumprir alguma finalidade no exterior por tempo determinado, condicionada 
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à sua reimportação, no mesmo estado em que foi exportada. As mercadorias que saem do País 
em caráter temporário não são consideradas desnacionalizadas.

Já vimos que a entrada no território aduaneiro de mercadoria à qual tenha sido aplicado o 
regime de exportação temporária não constitui fato gerador do imposto de importação, nem 
das contribuições incidentes. Da mesma forma, não constitui fato gerador do IPI o desembaraço 
aduaneiro de produtos nacionais que retornem ao País sob o regime aduaneiro especial de 
exportação temporária.

O regime aplica-se aos bens, inclusive semoventes, amparados por acordos internacionais e os 
destinados a:

 • eventos científicos, técnicos, políticos, educacionais, religiosos, artísticos, culturais, 
esportivos, comerciais ou industriais;

 • promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de 
representantes comerciais;

 • execução de contrato de arrendamento operacional, de aluguel, de empréstimo ou de 
prestação de serviços, no exterior;

 • prestação de assistência técnica a produtos exportados, em virtude de termos de garantia;

 • assistência e salvamento em situações de calamidade ou de acidentes de que decorra dano 
ou ameaça de dano à coletividade ou ao meio ambiente;

 • homologação, ensaios, testes de funcionamento ou resistência, ou ainda a serem utilizados 
no desenvolvimento de produtos ou protótipos;

 • substituição de outro bem ou produto nacional, ou suas partes e peças, anteriormente 
exportado definitivamente, que deva retornar ao País para reparo ou substituição, em 
virtude de defeito técnico que exija sua devolução;

 • acondicionamento e manuseio de outros bens exportados, desde que reutilizáveis; e

 • pastoreio, adestramento, cobertura e cuidados da medicina veterinária.

Não será permitida a exportação temporária de mercadorias cuja exportação definitiva esteja 
proibida, exceto nos casos em que haja autorização do órgão competente.

A concessão do regime poderá ser requerida à unidade de jurisdição do exportador, do porto 
seco de armazenagem, ou do porto, aeroporto ou ponto de fronteira de saída das mercadorias.

É automática a concessão do regime de exportação temporária, independentemente de 
qualquer procedimento administrativo:

 • para bagagem acompanhada;

 • para veículos destinados ao uso de seu proprietário ou possuidor, quando saírem do País 
por seus próprios meios; e

 • para veículos de transporte comercial brasileiro, conduzindo carga ou passageiros.

O prazo de vigência do regime será de até um ano, prorrogável, a juízo da autoridade aduaneira, 
por período não superior, no total, a dois anos, contados da data de registro, na declaração, 
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do desembaraço da mercadoria. O prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado pelo 
titular da unidade da RFB responsável pela sua concessão, respeitado o limite de cinco anos. A 
título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério da Superintendência Regional 
da Receita Federal (SRRF) com jurisdição sobre a unidade da SRF responsável pela concessão, o 
prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado por período superior a cinco anos.

Quando o regime for aplicado à mercadoria vinculada a contrato de prestação de serviços por 
prazo certo, o prazo de vigência do regime será o previsto no contrato, prorrogável na mesma 
medida deste. Nessa hipótese, o prazo de vigência do regime poderá ser prorrogado com base 
em novo contrato de prestação de serviço no exterior, desde que o pleito seja formulado dentro 
do referido prazo de vigência.

Considera-se cumprido o regime no retorno da mercadoria exportada. Para tanto, o embarque 
da mercadoria, no exterior, desde que efetivada a reimportação, com o ingresso da mercadoria 
no território aduaneiro deve ocorrer dentro do prazo.

O exame do mérito de aplicação do regime exaure-se com a sua concessão, não cabendo mais 
discuti-lo quando da reimportação da mercadoria.

Exportação Temporária para Aperfeiçoamento Passivo (arts. 449 a 457)

O regime de exportação temporária para aperfeiçoamento passivo é o que permite a saída, do 
País, por tempo determinado, de mercadoria nacional ou nacionalizada, para ser submetida 
a operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, no exterior, e a 
posterior reimportação, sob a forma do produto resultante, com pagamento dos tributos sobre 
o valor agregado.

O regime aplica-se, também, na saída do País de mercadoria nacional ou nacionalizada para ser 
submetida a processo de conserto, reparo ou restauração.

O crédito correspondente aos tributos incidentes na exportação será constituído em termo de 
responsabilidade, ficando seu pagamento suspenso pela aplicação do regime.

Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das seguintes providências, para extinção de 
sua aplicação:

 • reimportação da mercadoria, inclusive sob a forma de produto resultante da operação 
autorizada;

 • importação de produto equivalente (garantia)

 • exportação definitiva da mercadoria admitida no regime.

Tem-se por tempestiva a providência para a extinção da aplicação do regime:

 • na data do embarque da mercadoria, no exterior, desde que efetivado seu ingresso no 
território aduaneiro

 • na data do pedido do registro de exportação da mercadoria, desde que haja o desembaraço 
e a averbação de embarque
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O valor dos tributos devidos na importação do produto resultante da operação de 
aperfeiçoamento será calculado, deduzindo-se, do montante dos tributos incidentes sobre este 
produto, o valor dos tributos que incidiriam, na mesma data, sobre a mercadoria objeto da 
exportação temporária, se esta estivesse sendo importada do mesmo país em que se deu a 
operação de aperfeiçoamento.

Na reimportação de mercadoria exportada temporariamente para conserto, reparo ou 
manutenção, são exigíveis os tributos incidentes na importação dos materiais acaso 
empregados.

O despacho aduaneiro da mercadoria deverá compreender a reimportação da mercadoria 
exportada temporariamente e a importação do material acaso empregado, apurando-se o valor 
aduaneiro desse material e aplicando-se a alíquota que lhe corresponda, fixada na TEC.

Repetro (arts. 458 a 462)

O regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades 
de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural – REPETRO, previstas na Lei nº 
9.478, de 6 de agosto de 1997, é o que permite, conforme o caso, a aplicação dos seguintes 
tratamentos aduaneiros.

 • exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro e posterior aplicação 
do regime de admissão temporária, no caso de bens a que se referem os §§ 1º e 2º, de 
fabricação nacional, vendido a pessoa sediada no exterior;

 • exportação, sem que tenha ocorrido sua saída do território aduaneiro, de partes e peças de 
reposição destinadas aos bens referidos nos §§ 1º e 2º, já admitidos no regime aduaneiro 
especial de admissão temporária; e

 • importação, sob o regime de drawback, na modalidade de suspensão, de matérias-primas, 
produtos semielaborados ou acabados e de partes ou peças, utilizados na fabricação dos 
bens referidos nos §§ 1º e 2º, e posterior comprovação do adimplemento das obrigações 
decorrentes da aplicação desse regime mediante a exportação referida nos incisos I ou II. 

Não obstante o RA citar a exportação sem saída do território aduaneiro e a importação sob o 
regime de drawback, com a posterior entrega da mercadoria no regime (novamente exportação 
sem saída do território aduaneiro) como tratamentos aplicáveis ao Repetro, isso representa 
apenas uma possibilidade de admissão no regime. Essa não é a sua característica principal.

O Repetro, em última análise, nada mais é do que uma admissão temporária para utilização 
econômica, com a diferença de que nesse regime a suspensão do pagamento dos tributos é total 
(não há o pagamento proporcional ao tempo de permanência do bem no regime). E isso ocorre 
por força do art. 376 do RA, que diz que não haverá a cobrança proporcional dos tributos, até 31 
de dezembro de 2020, para os bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas 
de petróleo e de gás natural constantes da relação a que se refere o § 1º do art. 458 e para os 
bens destinados às atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou 
regaseificação de gás natural liquefeito, constantes de relação a ser estabelecida pela RFB.

Os tratamentos aduaneiros referidos serão aplicados mediante o atendimento dos seguintes 
requisitos:
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 • no caso da exportação sem saída do território aduaneiro, os bens deverão ser produzidos 
no País e adquiridos por pessoa sediada no exterior, contra pagamento em moeda nacional 
ou estrangeira de livre conversibilidade, mediante cláusula de entrega, sob controle 
aduaneiro, no território aduaneiro; e

 • na hipótese de bens procedentes do exterior, eles deverão ser de propriedade de pessoa 
sediada no exterior, e importados sem cobertura cambial pelo contratante dos serviços de 
pesquisa e produção de petróleo e de gás natural, ou por terceiro subcontratado.

Poderá ser habilitada ao REPETRO a pessoa jurídica detentora de concessão ou autorização 
para exercer, no País, as atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e da gás 
natural, a pessoa jurídica detentora de cessão, nos termos da Lei nº 12.276, de 2010, a pessoa 
jurídica contratada sob o regime de partilha de produção, nos termos da Lei nº 12.351, de 
2010; a pessoa jurídica contratada por qualquer um das citadas, em afretamento por tempo 
ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão ou 
autorização, ou por suas subcontratadas.

Repex (arts. 463 a 470)

O regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados – Repex é o 
que permite a importação desses produtos, com suspensão do pagamento dos impostos 
federais, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, para posterior 
exportação, no mesmo estado em que foram importados.

O regime será concedido somente a empresa previamente habilitada pela RFB, e que possua 
autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para exercer as 
atividades de importação e de exportação dos produtos a serem admitidos no regime.

O prazo de vigência do regime será de noventa dias, prorrogável uma única vez, por igual 
período, tendo como termo inicial a data do desembaraço aduaneiro de admissão das 
mercadorias.

Será permitido o abastecimento interno, com o produto importado admitido no Repex, no 
prazo de vigência do regime, desde que cumprido o compromisso de exportação, mediante a 
exportação de produto nacional em substituição àquele importado.

Na vigência do regime, deverá ser adotada uma das seguintes providências, para extinção de 
sua aplicação:

 • exportação do produto importado; ou

 • exportação de produto nacional, em substituição ao importado, em igual quantidade e 
idêntica classificação fiscal, na hipótese do art. 467.

O fornecimento de combustíveis e lubrificantes a aeronaves ou embarcações estrangeiras ou 
em viagem internacional não será considerado para fins de comprovação das exportações de 
que trata este artigo.

Serão exigidos os tributos suspensos, com os acréscimos legais e penalidades cabíveis, quando 
ocorrer o descumprimento do prazo de vigência estabelecido, devendo ser considerada, na 
determinação da exigência, a data de registro da declaração de admissão das mercadorias no 
regime.
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O controle aduaneiro da entrada e da saída do País de produto admitido no regime será 
efetuado mediante processo informatizado.

Reporto (arts. 471 a 475)

A Lei nº 12.715, de 2012, alterou o texto do caput do art. 14 da Lei nº 11.033, de 2004, de tal 
forma que o conceito do Reporto encontra-se desatualizado no RA.

Segundo a nova redação, o regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação 
da estrutura portuária – Reporto é o que permite a importação de máquinas, equipamentos, 
peças de reposição e outros bens, com suspensão do imposto de importação, do imposto 
sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, quando importados diretamente pelos beneficiários do Reporto e destinados ao 
seu ativo imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços de:

I – carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias;

II – sistemas suplementares de apoio operacional;

III – proteção ambiental;

IV – sistemas de segurança e de monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias, veículos e 
embarcações;

V – dragagens; e

VI – treinamento e formação de trabalhadores, inclusive na implantação de Centros de 
Treinamento Profissional.

O disposto aplica-se também aos bens utilizados na execução de serviços de transporte de 
mercadorias em ferrovias e aos trilhos e demais elementos de vias férreas.

A suspensão dos tributos aplica-se às importações realizadas até 31 de dezembro de 2015 e 
somente beneficiará os bens relacionados pelo executivo sem similar nacional.

Os veículos adquiridos ao amparo do regime deverão receber identificação visual externa a ser 
definida pela Secretaria Especial de Portos da Presidência da República.

São beneficiários do regime:

 • o operador portuário, o concessionário de porto organizado, o arrendatário de instalação 
portuária de uso público e a empresa autorizada a explorar instalação portuária de uso 
privativo misto ou exclusivo, inclusive aquelas que operam com embarcações de offshore

 • as empresas de dragagem, os permissionários ou concessionários de recintos alfandegados 
de zona secundária e os Centros de Treinamento Profissional

 • os concessionários de transporte ferroviário

A aplicação dos benefícios fiscais relativos ao imposto de importação e ao imposto sobre 
produtos industrializados fica condicionada à comprovação, pelo beneficiário, da quitação de 
tributos e contribuições federais e à formalização de termo de responsabilidade em relação ao 
crédito tributário com pagamento suspenso.
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A suspensão do pagamento do imposto de importação e do imposto sobre produtos 
industrializados converte-se em isenção após o decurso do prazo de cinco anos, contados da 
data da ocorrência do respectivo fato gerador.

A suspensão do pagamento da contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação converte-se em alíquota zero após o decurso do prazo de cinco anos, contados da 
data da ocorrência do respectivo fato gerador.

A transferência, a qualquer título, de propriedade dos bens importados ao amparo do Reporto, 
dentro do prazo de cinco anos, contados da data da ocorrência do respectivo fato gerador, 
deverá ser precedida de autorização da RFB e do recolhimento dos tributos com pagamento 
suspenso, acrescidos de juros e de multa de mora.

A transferência a que se refere o caput para outro beneficiário do Reporto será efetivada com 
dispensa da cobrança dos tributos com pagamento suspenso desde que o adquirente formalize 
novo termo de responsabilidade em relação ao crédito tributário com pagamento suspenso 
e assuma perante a RFB a responsabilidade, desde o momento de ocorrência dos respectivos 
fatos geradores, pelos tributos e contribuições com pagamento suspenso.

Loja Franca (art.s 476 a 479)

O regime aduaneiro especial de loja franca (a loja franca é também conhecida como free shop) 
sofreu uma alteração no ano de 2012, quando a Lei nº 12.723, de 2012, incluindo o art. 15-A no 
Decreto-lei nº 1.455, de 1976, disciplinou a possibilidade de autorização para instalação de lojas 
francas em municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de 
fronteira do Brasil. Em função disso foi publicada a Portaria MF 307, de 2014, disciplinando 
a matéria. Não obstante, a RFB ainda não publicou instrução normativa e o regime, para as 
cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil, ainda não está em 
operação.

Assim, o regime aduaneiro especial de loja franca é o que permite a venda de mercadoria 
nacional ou estrangeira a pessoa em viagem internacional, contra pagamento em moeda 
nacional ou estrangeira, em estabelecimento alfandegado instalado em zona primária de 
porto ou de aeroporto alfandegado ou em cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de 
fronteira do Brasil, autorizadas pela autoridade competente.

Até a venda, a mercadoria estrangeira permanecerá com suspensão do pagamento de tributos, 
quando então essa suspensão será convertida em isenção. Quando se tratar de aquisição de 
produtos nacionais, estes já sairão do estabelecimento industrial ou equiparado com isenção 
de tributos.

A importação para admissão no regime será feita em consignação, permitido o pagamento ao 
consignante no exterior somente após a efetiva venda da mercadoria na loja franca.

A admissão de mercadoria no regime de loja franca far-se-á:

 • no caso de mercadorias estrangeiras, mediante despacho aduaneiro de admissão, 
processado com base em DI específica para admissão no regime, formulada pelo importador 
no Siscomex, observadas as normas que regem o despacho aduaneiro de importação;

 • no caso de mercadorias produzidas no País, mediante nota fiscal emitida em conformidade 
com as disposições pertinentes.
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As mercadorias admitidas no regime poderão ser vendidas a:

 • tripulantes e passageiros em viagem internacional;

 • missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais 
de caráter permanente e a seus integrantes e assemelhados; e

 • empresas de navegação aérea ou marítima, para uso ou consumo de bordo de embarcações 
ou aeronaves, de bandeira estrangeira, aportadas no País.

Menores de 18 (dezoito) anos, mesmo acompanhados, não poderão adquirir bebidas alcoólicas 
e artigos de tabacaria.

A venda de mercadorias com isenção a passageiro chegando do exterior será efetuada até o 
limite de US$ 500,00 ou o equivalente em outra moeda, por passageiro, no caso de loja franca 
de aeroporto ou de porto, e até o limite de US$ 300,00 no caso de loja franca instalada em 
fronteira terrestre.

Aos bens adquiridos em loja franca de chegada, cujo valor global exceder o limite estabelecido, 
aplica-se o regime de tributação especial, cuja alíquota é de 50% a ser aplicável sobre o 
montante que exceder o limite, a título de Imposto de Importação.

A extinção da aplicação do regime será realizada mediante uma das seguintes destinações:

 • venda, nas formas previstas;

 • reexportação para qualquer país de destino, no caso de mercadorias importadas;

 • exportação, no caso de mercadorias nacionais;

 • transferência para outro depósito de loja franca da operadora ou depósito de loja franca de 
outra operadora;

 • transferência para outro regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais;

 • despacho para consumo; ou

 • destruição sob controle aduaneiro, às expensas da beneficiária.

Depósito Especial (arts. 480 a 487)

O regime aduaneiro especial de depósito especial é o que permite a estocagem de partes, 
peças, componentes e materiais de reposição ou manutenção, importadas sem cobertura 
cambial e com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/
Pasep-Importação e da Cofins-Importação, para veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos 
e instrumentos, estrangeiros, nacionalizados ou não, e nacionais em que tenham sido 
empregados partes, peças e componentes estrangeiros, nos casos definidos pelo Ministro de 
Estado da Fazenda.

As mercadorias a que se refere o parágrafo anterior poderão, ainda, ser destinadas à exportação 
ou empregadas em serviços de reparo e manutenção de veículos, máquinas, aparelhos e 
equipamentos estrangeiros, que se encontrem no País em regime de admissão temporária, 
desde que vendidas em moeda estrangeira conversível.
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O regime de depósito especial resulta da informatização dos controles previstos para o regime 
originalmente denominado de Depósito Especial Alfandegado, em substituição à exigência de 
alfandegamento do estabelecimento do beneficiário.

A habilitação para operar no regime é de competência da RFB, e poderá ser cancelada ou 
suspensa a qualquer tempo, nos casos de descumprimento das condições estabelecidas, ou de 
infringência de disposições legais ou regulamentares, sem prejuízo da aplicação de penalidades 
específicas.

Pode habilitar-se a operar o regime a empresa que exerça uma das atividades definidas pelo 
Ministro de Estado da Fazenda, ou que, na qualidade de subsidiária ou representante do 
fabricante estrangeiro, importe em consignação partes, peças, componentes e materiais 
de reposição ou manutenção para máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, 
estrangeiros, nacionalizados ou não, empregados em tais atividades.

O prazo de permanência da mercadoria no regime será de até cinco anos, a contar da data 
do seu desembaraço para admissão, podendo o Ministro de Estado da Fazenda, em casos de 
interesse econômico relevante, autorizar prazo superior.

Na vigência do regime, deverá ser adotada, relativamente à mercadoria no estado em que foi 
importada, uma das seguintes providências, para extinção de sua aplicação:

 • reexportação;

 • exportação, inclusive quando as mercadorias forem aplicadas em serviços de reparo ou 
manutenção de veículos, máquinas, aparelhos e equipamentos estrangeiros, de passagem 
pelo País;

 • transferência para outro regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais;

 • despacho para consumo; ou

 • destruição, mediante autorização do consignante, às expensas do beneficiário do regime.

O despacho para consumo de mercadoria admitida no regime será efetuado pelo beneficiário 
até o dia dez do mês seguinte ao da saída das mercadorias do estoque, com observância 
das exigências legais e regulamentares, inclusive as relativas ao controle administrativo das 
importações. Porém, poderá ser feito pelo adquirente de mercadoria admitida no regime, nos 
casos em que este seja beneficiário de isenção ou de redução de tributos vinculada à qualidade 
do importador ou à destinação das mercadorias.

O controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de mercadorias será efetuado 
mediante processo informatizado, com base em software desenvolvido pelo beneficiário, que 
atenda ao estabelecido em ato normativo da RFB.

Depósito Afiançado (arts. 488 a 492)

O regime aduaneiro especial de depósito afiançado – DAF é o que permite a estocagem, com 
suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/Pasep-Importação 
e da Cofins-Importação, de materiais importados sem cobertura cambial, destinados à 
manutenção e ao reparo de embarcação ou de aeronave pertencentes a empresa autorizada 
a operar no transporte comercial internacional, e utilizadas nessa atividade. O regime poderá 
ser concedido, ainda, a empresa estrangeira que opere no transporte rodoviário internacional.
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A autorização para empresa estrangeira operar no regime, pela autoridade aduaneira, é 
condicionada à previsão em ato internacional firmado pelo Brasil, ou a que seja comprovada a 
existência de reciprocidade de tratamento. Os depósitos afiançados das empresas estrangeiras 
de transporte marítimo ou aéreo poderão ser utilizados inclusive para provisões de bordo.

O prazo de permanência dos materiais no regime será de até cinco anos, a contar da data do 
desembaraço aduaneiro para admissão.

As provisões de bordo destinadas ao preparo e acondicionamento para consumo no 
transporte aéreo internacional podem ser remetidas, pelo beneficiário do DAF, a empresa 
de industrialização alimentar (empresa de catering) com a qual tenha celebrado contrato de 
prestação de serviços, ainda que estabelecida em zona secundária, onde serão processadas, 
sob controle e responsabilidade do beneficiário do regime.

A aplicação do regime será extinta com a adoção, dentro do prazo de permanência das 
mercadorias, de uma das seguintes:

 • reexportação, inclusive nos casos em que equipamentos, suprimentos e peças forem 
empregados em aeronaves, ou alimentos, bebidas e utensílios, que integrem provisões de 
bordo, forem utilizados nos voos internacionais, inclusive artigos destinados a vendas em 
aeronaves; ou

 • destruição, mediante autorização do consignante, às expensas do beneficiário do regime e 
sob controle aduaneiro.

A transferência de mercadoria para outro estabelecimento habilitado não implica a extinção do 
regime, e será autorizada exclusivamente entre filiais de uma mesma empresa, preservando-
se a declaração de importação de admissão no regime, passando o controle aduaneiro para o 
estabelecimento destinatário.

Findo o prazo estabelecido para a permanência das mercadorias no regime, os tributos 
suspensos incidentes na importação, correspondentes ao estoque, deverão ser recolhidos pelo 
beneficiário, com o acréscimo de juros e multa de mora, calculados a partir da data de registro 
da correspondente declaração de admissão no regime.

O controle aduaneiro da entrada, da permanência e da saída de mercadorias será efetuado 
mediante processo informatizado, com base em software desenvolvido pelo beneficiário, que 
atenda ao estabelecido em ato normativo da RFB.

Depósito Alfandegado Certificado (arts. 493 a 498)

O regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado é o que permite considerar 
exportada, para todos os efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a mercadoria nacional depositada 
em recinto alfandegado, vendida a pessoa sediada no exterior, mediante contrato de entrega 
no território nacional e à ordem do adquirente.

O regime será operado em recinto alfandegado de uso público ou em instalação portuária de 
uso privativo misto autorizados pelo Superintendente da Receita Federal com jurisdição sobre 
o local, mediante a expedição de ADE. Na hipótese de mercadorias que, em razão de sua 
dimensão ou peso, não possam ser depositadas nesses recintos, poderá ser autorizado pelo 
titular da unidade da SRF de jurisdição, a pedido do depositário, o armazenamento em outros 
locais, inclusive no próprio estabelecimento do exportador.
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A admissão no regime será autorizada para mercadoria:

 • vendida a pessoa sediada no exterior, que tenha constituído mandatário credenciado junto 
à SRF, mediante contrato de entrega no território brasileiro, à ordem do comprador, em 
recinto autorizado a operar o regime, por ele designado;

 • desembaraçada para exportação sob o regime DAC no recinto autorizado, com base em 
declaração de exportação registrada no Siscomex;

 • discriminada em conhecimento de depósito emitido pelo permissionário ou concessionário 
do recinto autorizado a operar o regime; e

 • subsumida nos gêneros de cargas previstos no ADE de autorização.

A admissão no regime ocorrerá com a emissão, pelo depositário, de conhecimento de depósito 
alfandegado (CDA), título de crédito que comprova o depósito, a tradição e a propriedade da 
mercadoria. Para efeitos fiscais, creditícios e cambiais, a data de emissão do CDA equivale à 
data de embarque ou de transposição de fronteira da mercadoria.

O prazo de permanência da mercadoria no regime será aquele estabelecido no CDA, não 
podendo superar doze meses.

O comprador, por si ou por seu mandatário, poderá transferir o CDA a terceiro mediante 
endosso em preto. O endossatário sucederá ao endossante nas obrigações administrativas, 
cambiais e fiscais. A transferência não interrompe a contagem do prazo de vigência do regime.

A extinção da aplicação do regime será feita mediante a comprovação do efetivo embarque, ou 
da transposição da fronteira, da mercadoria destinada ao exterior; o despacho para consumo; 
ou a transferência para um dos seguintes regimes aduaneiros:

 • drawback;

 • admissão temporária, inclusive para as atividades de pesquisa e exploração de petróleo e 
seus derivados (Repetro);

 • loja franca; ou

 • entreposto aduaneiro.

Depósito Franco (art. 499 a 503)

O regime aduaneiro especial de depósito franco é o que permite, em recinto alfandegado, a 
armazenagem de mercadoria estrangeira para atender ao fluxo comercial de países limítrofes 
com terceiros países.

O regime de depósito franco será concedido somente quando autorizado em acordo ou 
convênio internacional firmado pelo Brasil. 

Será obrigatória a verificação da mercadoria admitida no regime cuja permanência no recinto 
ultrapasse o prazo estabelecido pela RFB, ou quando houver fundada suspeita de falsa 
declaração de conteúdo.

O Brasil estabeleceu vedações ao trânsito aduaneiro de passagem pelo território nacional de 
certas mercadorias que tenham sido armazenadas no regime de depósito franco, destinada 
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a país limítrofe ou dele procedente. Dessa forma, não será concedido trânsito aduaneiro de 
passagem para papéis de cigarros, cervejas e outras bebidas alcoólicas, CD e seus estojos, 
mercadoria cuja importação estiver proibida ou suspensa no país importador, mercadoria 
que, a pedido das autoridades fiscais do país importador, não deva ser objeto de concessão do 
regime e volumes com falsa declaração de conteúdo.

Zona Franca de Manaus (arts. 504m a 523)

Os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, como o nome já sugere, são aqueles que 
possuem delimitação espacial/geográfica de aplicação de regras específicas, que diferem do 
regime comum de importação e de exportação. Tais regimes foram criados para atender a 
determinadas situações econômicas peculiares, e para incentivar o desenvolvimento regional.

A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma área de livre comércio de importação e de exportação 
e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia 
um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam 
seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância a que se encontram os 
centros consumidores de seus produtos.

A ZFM foi instituída com o objetivo de criar um polo de desenvolvimento na região amazônica, 
por meio do comércio de produtos importados e da implantação gradativa de um moderno 
parque industrial, com indústrias voltadas para atender não só à região, mas também, e 
principalmente, aos grandes centros consumidores.

O regime prevê benefícios em quatro direções distintas:

 • Importações para a ZFM;

 • Exportações pela ZFM;

 • Vendas de produtos nacionais para a ZFM; e

 • Vendas da ZFM para o resto do Brasil

A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca de Manaus, destinadas a seu consumo 
interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, pesca, 
instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza, exportação, bem assim 
a estocagem para reexportação, será isenta dos impostos de importação e sobre produtos 
industrializados.

A isenção fica condicionada à efetiva aplicação das mercadorias nas finalidades indicadas, e 
ao cumprimento das demais condições e requisitos estabelecidos pelo Decreto-lei no 288, de 
1967, e pela legislação complementar, não se aplicando às armas e munições, fumo, bebidas 
alcoólicas, automóveis de passageiros, produtos de perfumaria ou de toucador, e preparados e 
preparações cosméticas, salvo os classificados nas posições 3303 a 3307 da NCM, se destinados, 
exclusivamente, a consumo interno na ZFM ou quando produzidos com utilização de matérias-
primas da fauna e da flora regionais, em conformidade com processo produtivo básico; e 
produtos nacionais exportados para o exterior e, posteriormente, importados pela Zona Franca 
de Manaus.
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A remessa de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca 
de Manaus, ou posterior exportação será, para efeitos fiscais, equivalente a uma exportação 
brasileira para o exterior, tendo direito a gozar de todos os benefícios dela decorrentes (não 
há cobrança de IPI, PIS/Pasep e Cofins). Isso não se aplica, no entanto, para a remessa feita 
por meio de comercial exportadora. Também essa remessa não pode ser utilizada para a 
comprovação do adimplemento de um ato concessório drawback.

Antes de vermos os benefícios referentes ao fluxo de saída de mercadorias da ZFM, temos 
que definir inicialmente o termo internação, que significa a entrada, no restante do território 
aduaneiro, de mercadoria regularmente saída da Zona Franca de Manaus.

As mercadorias estrangeiras importadas para a Zona Franca de Manaus, quando desta saírem 
para outros pontos do território aduaneiro, ficam sujeitas ao pagamento de todos os impostos 
exigíveis sobre importações do exterior, exceto:

 • bagagem de viajante;

 • internação de produtos industrializados na Zona Franca de Manaus com insumos 
estrangeiros;

 • saída, para a Amazônia Ocidental, de produtos compreendidos em pauta fixada pelos 
Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e

 • saída de mercadorias para as áreas de livre comércio, observada a legislação específica.

É importante observar que os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, quando dela 
saírem para qualquer ponto do território aduaneiro, estarão sujeitos ao pagamento do imposto 
de importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários 
e de embalagem, componentes e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, 
calculado o tributo mediante coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, desde que 
atendam nível de industrialização local compatível com processo produtivo básico (conjunto 
mínimo de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de 
determinado produto) para produtos compreendidos na mesma posição e subposição da NCM.

O coeficiente de redução do imposto de importação referido no parágrafo anterior é obtido 
pela divisão entre a soma dos valores de matérias-primas, produtos intermediários, materiais 
secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de produção nacional, e dos 
valores da mão-de-obra empregada no processo produtivo, pela soma desses mesmos valores 
com aqueles referentes a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e 
de embalagem, componentes e outros insumos de origem estrangeira.

Com relação ao IPI, estão isentas todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus 
que se destinem ao seu consumo interno ou à comercialização em qualquer ponto do território 
aduaneiro, observados os requisitos estabelecidos para o processo produtivo básico.

Também é importante ressaltar que a saída temporária, para o restante do território aduaneiro, 
de bens ingressados na Zona Franca de Manaus, com os benefícios fiscais previstos na legislação 
específica, far-se-á por meio de Declaração de Saída Temporária – DST, com suspensão do 
pagamento dos tributos, garantidos mediante formalização de termo de responsabilidade.

Por fim, a exportação de mercadorias pela ZFM para o exterior, qualquer que seja a sua origem, 
está isenta do imposto de exportação.
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A título de informação, a mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sem autorização da 
autoridade aduaneira, quando necessária, estará sujeita à pena de perdimento, por configurar 
crime de contrabando.

Amazônia Ocidental

Os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto-lei nº 288, de 1967 (Zona Franca de Manaus), 
estendem-se às áreas pioneiras, zonas de fronteira e outras localidades da Amazônia Ocidental 
(constituída pelos Estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima), quanto aos 
seguintes produtos de origem estrangeira, segundo pauta fixada pelos Ministros de Estado da 
Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: motores marítimos de centro e 
de popa, seus acessórios e pertences, bem assim outros utensílios empregados na atividade 
pesqueira, exceto explosivos e produtos utilizados em sua fabricação; máquinas, implementos e 
insumos utilizados na agricultura, na pecuária e nas atividades afins; máquinas para construção 
rodoviária; máquinas, motores e acessórios para instalação industrial; materiais de construção; 
produtos alimentares; e medicamentos.

Entreposto Internacional da Zona Franca de Manaus

O regime de entreposto internacional da Zona Franca de Manaus é o que permite a 
armazenagem, com suspensão do pagamento de tributos, de:

 • mercadorias estrangeiras importadas e destinadas:

 • a venda por atacado, para a Zona Franca de Manaus e para outras regiões do território 
nacional;

 • a comercialização na Zona Franca de Manaus, na Amazônia Ocidental ou nas áreas de livre 
comércio;

 • matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, partes 
e peças e demais insumos, importados e destinados à industrialização de produtos na Zona 
Franca de Manaus;

 • mercadorias nacionais destinadas à Zona Franca de Manaus, à Amazônia Ocidental, às 
áreas de livre comércio ou ao mercado externo; e

 • mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus e destinadas aos mercados interno ou 
externo. 

Serão admitidas no regime somente mercadorias importadas sem cobertura cambial, 
excetuadas as que possam ingressar na Zona Franca de Manaus no regime estabelecido no 
Decreto-Lei nº 288, de 1967, bem como aquelas destinadas a exportação.

É vedada a admissão, no regime, das mercadorias de importação proibida e de fumo e seus 
derivados.

Áreas de Livre Comércio (arts. 524 a 533)

Constituem áreas de livre comércio de importação e de exportação as que, sob regime 
fiscal especial, são estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas 
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fronteiriças específicas da Região Norte do País e de incrementar as relações bilaterais com os 
países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana.

As áreas de livre comércio são configuradas por limites que envolvem, inclusive, os perímetros 
urbanos dos municípios de Tabatinga (AM), Guajará-Mirim (RO), Boa Vista e Bonfim (RR), 
Macapá e Santana (AP) e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, e Cruzeiro 
do Sul (AC).

A entrada de produtos estrangeiros nas áreas de livre comércio será feita com suspensão do 
pagamento dos impostos de importação e sobre produtos industrializados, que será convertida 
em isenção quando os produtos forem destinados a:

I – consumo e venda internos;

II – beneficiamento, em seu território, de pescado, recursos minerais e matérias-primas de 
origem agrícola ou florestal;

III – beneficiamento de pecuária, restrito às áreas de Boa Vista, Bonfim, Macapá, Santana, 
Brasiléia e Cruzeiro do Sul;

IV – piscicultura;

V – agropecuária, salvo em relação à área de Guajará-Mirim;

VI – agricultura, restrito à área de Guajará-Mirim;

VII – instalação e operação de atividades de turismo e serviços de qualquer natureza;

VIII – estocagem para comercialização no mercado externo;

IX – estocagem para comercialização ou emprego em outros pontos do País, restrito à área de 
Tabatinga;

X – atividades de construção e reparos navais, restritas às áreas de Guajará-Mirim e Tabatinga;

XI – industrialização de produtos em seus territórios, restritas às áreas de Tabatinga, Brasiléia e 
Cruzeiro do Sul; e

XII – internação como bagagem acompanhada, observado o mesmo tratamento previsto na 
legislação aplicável à Zona Franca de Manaus.

Excetuam-se do regime as armas e munições, perfumes, fumo e seus derivados, bebidas 
alcoólicas e automóveis de passageiros e os bens finais de informática, para as áreas de 
Tabatinga e Guajará-Mirim.

As mercadorias estrangeiras importadas para as áreas de livre comércio, quando destas saírem 
para outros pontos do território aduaneiro, ficam sujeitas ao tratamento fiscal e administrativo 
dado às importações do exterior, com exceção das mercadorias transferidas para a Zona 
Franca de Manaus, a Amazônia Ocidental, observada a pauta aplicável, e outras áreas de livre 
comércio.

Aplica-se às áreas de livre comércio, no que couber, a legislação pertinente à Zona Franca de 
Manaus.
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Zonas de Processamento de Exportação (arts. 534 a 541)

As zonas de processamento de exportação caracterizam-se como áreas de livre comércio de 
importação e de exportação, destinadas à instalação de empresas voltadas para a produção de 
bens a serem comercializados no exterior, objetivando a redução de desequilíbrios regionais, 
o fortalecimento do balanço de pagamentos e a promoção da difusão tecnológica e do 
desenvolvimento econômico e social do País.

As importações efetuadas por empresa autorizada a operar em zonas de processamento de 
exportação serão efetuadas com suspensão do pagamento do imposto de importação, do 
imposto sobre produtos industrializados, da Cofins-Importação, da contribuição para o PIS/
Pasep-Importação e do adicional ao frete para renovação da marinha mercante.

Essa suspensão, quando relativa a máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, aplica-
se a bens, novos ou usados, para incorporação ao ativo imobilizado da empresa autorizada a 
operar em zonas de processamento de exportação.

Para a contribuição para o PIS/Pasep-Importação, a Cofins-Importação e o imposto sobre 
produtos industrializados, relativos aos bens incorporados ao ativo imobilizado, a suspensão 
converte-se em alíquota zero por cento depois de cumprido o compromisso de exportação e 
decorrido o prazo de dois anos da data de ocorrência do fato gerador.

Em relação ao imposto de importação e do adicional ao frete para renovação da marinha 
mercante, a suspensão converte-se em isenção depois de cumprido o compromisso de 
exportação  e decorrido o prazo de cinco anos da data de ocorrência do fato gerador, no caso 
de bens incorporados ao ativo imobilizado, e resolve-se com a reexportação ou destruição das 
mercadorias, às expensas do interessado, ou com a exportação das mercadorias no mesmo 
estado em que foram importadas ou do produto final no qual foram incorporadas, no caso de 
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.

Somente poderá instalar-se em zona de processamento de exportação a pessoa jurídica que 
assuma o compromisso de auferir e manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de 
exportação para o exterior de, no mínimo, oitenta por cento de sua receita bruta total de venda 
de bens e serviços.

Os produtos industrializados em zona de processamento de exportação, quando vendidos 
para o mercado interno, estarão sujeitos ao pagamento do imposto de importação e do 
adicional ao frete para renovação da marinha mercante relativos a matérias-primas, produtos 
intermediários e materiais de embalagem de procedência estrangeira neles empregados, com 
acréscimo de juros e multa de mora, na forma da lei.

É permitida a aplicação de regimes aduaneiros suspensivos em zonas de processamento de 
exportação, observados os termos, limites e condições do regime.

O ato que autorizar a instalação de empresa em zona de processamento de exportação 
relacionará os produtos a serem fabricados de acordo com a sua classificação na NCM e 
assegurará o tratamento relativo a zonas de processamento de exportação pelo prazo de até 
vinte anos.

Não serão autorizadas, em zona de processamento de exportação, a produção, a importação 
ou a exportação de armas ou explosivos de qualquer natureza, salvo com prévia autorização 
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do Comando do Exército, e material radioativo, salvo com prévia autorização da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear.

O início do funcionamento de zona de processamento de exportação dependerá do prévio 
alfandegamento da respectiva área, observado o disposto na legislação específica.

As importações e exportações de empresa autorizada a operar em zona de processamento de 
exportação estão sujeitas ao seguinte tratamento administrativo:

I – dispensa de licença ou de autorização de órgãos federais, com exceção dos controles de 
ordem sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção do meio ambiente, vedadas 
quaisquer outras restrições à produção, operação, comercialização e importação de bens e 
serviços que não as impostas pela Lei nº 11.508, de 2007; e

II – somente serão admitidas importações, com a suspensão do pagamento de impostos e 
contribuições de que trata o art. 535, de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, 
novos ou usados, e de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem 
necessários à instalação industrial ou destinados a integrar o processo produtivo.

Os produtos importados para as ZPE são dispensados da apuração de similaridade e da 
obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasileira.

As mercadorias importadas ingressadas em zonas de processamento de exportação serão 
destinadas à instalação industrial ou ao processo produtivo, podendo, ainda, ser mantidas em 
depósito, reexportadas ou destruídas, sob controle aduaneiro, às expensas do interessado.

13. Bagagem e Regime Aduaneiro de Bagagem no MERCOSUL

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 155 a 168)
(Instrução Normativa RFB nº 1.059, de 2010)
(Instrução Normativa RFB nº 1.385, de 2013)

(Decisão CMC nº 53, de 2008)

Antes de falarmos de bagagem propriamente dita, vamos trazer alguns conceitos que se 
encontram expressos na IN RFB nº 1.059, de 2010.

Bens de viajante: os bens portados por viajante ou que, em razão da sua viagem, sejam para ele 
encaminhados ao País ou por ele remetidos ao exterior, ainda que em trânsito pelo território 
aduaneiro, por qualquer meio de transporte;

Bagagem: os bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias 
de sua viagem, puder destinar para seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear, 
sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não permitirem presumir importação 
ou exportação com fins comerciais ou industriais.

Em relação a esse conceito de bagagem, apesar de correto, podemos notar que ele é de difícil 
aplicação prática, uma vez que, ao possibilitar que se traga como bagagem um bem para 
presentear, o legislador desvinculou da necessidade de que o bem seja compatível com as 
circunstâncias da viagem. Assim, na prática, bagagem é tudo aquilo que a norma NÃO diz que 
NÃO é.
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Pela IN RFB nº 1.059, de 2012, bagagem é tudo, menos:

 • os veículos automotores em geral, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores 
para embarcação, motos aquáticas e similares, casas rodantes (motor homes), aeronaves e 
embarcações de todo tipo; e

 • as partes e peças dos bens relacionados no inciso anterior, exceto os bens unitários, de 
valor inferior aos limites de isenção, relacionados pela RFB

 • bens que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, permitam presumir importação ou 
exportação com fins comerciais ou industriais 

Bagagem acompanhada: a que o viajante levar consigo e no mesmo meio de transporte em 
que viaje, exceto quando vier em condição de carga.

Bagagem desacompanhada: a que chegar ao território aduaneiro ou dele sair, antes ou depois 
do viajante, ou que com ele chegue, mas em condição de carga.

Chegar em condição de carga significa dizer que a mercadoria vem amparada por conhecimento 
de carga ou documento de efeito equivalente.

Bagagem extraviada: a que for despachada como bagagem acompanhada pelo viajante e que 
chegar ao País sem seu respectivo titular, em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, ou por confusão, erros ou omissões alheios à vontade do viajante.

Bens de uso ou consumo pessoal: os artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter 
manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da 
viagem.

Bens de caráter manifestamente pessoal: aqueles que o viajante possa necessitar para uso 
próprio, considerando as circunstâncias da viagem e a sua condição física, bem como os bens 
portáteis destinados a atividades profissionais a serem executadas durante a viagem, excluídos 
máquinas, aparelhos e outros objetos que requeiram alguma instalação para seu uso e 
máquinas filmadoras e computadores pessoais.

Os bens de caráter manifestamente pessoal abrangem, entre outros, uma máquina fotográfica, 
um relógio de pulso e um telefone celular usados que o viajante porte consigo, desde que em 
compatibilidade com as circunstâncias da viagem.

Tripulante: a pessoa, civil ou militar, que esteja a serviço do veículo durante o percurso da 
viagem.

Estabelecidos esses conceitos, vamos ver como se processa o despacho aduaneiro de 
importação de bagagem.

Diz o art. 2º da IN RFB nº 1.385, de 2013, que o viajante que ingressar no território brasileiro 
e estiver obrigado a dirigir-se ao canal “bens a declarar”, nos termos do disposto no art. 6º 
da Instrução Normativa nº 1.059, de 2010, deverá declarar o conteúdo de sua bagagem 
mediante o programa Declaração Eletrônica de Bens de Viajante (e-DBV) disponibilizado no 
sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço eletrônico <www.
receita.fazenda.gov.br>, e apresentar sua e-DBV para registro e submissão a procedimentos de 
despacho aduaneiro no local alfandegado de entrada no País, como condição para a liberação 
dos bens nela declarados.
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Daqui já podemos tirar algumas conclusões. Em primeiro lugar, nem sempre o viajante precisa 
declarar a bagagem. Só há essa necessidade quando ele estiver trazendo alguma coisa que está 
listada lá no art. 6º da IN RFB nº 1.059, de 2010, quais sejam:

 • animais, vegetais, ou suas partes, produtos de origem animal ou vegetal, inclusive 
alimentos, sementes, produtos veterinários ou agrotóxicos;

 • produtos médicos, produtos para diagnóstico in vitro, produtos para limpeza, inclusive os 
equipamentos e suas partes, instrumentos e materiais, os destinados à estética ou ao uso 
odontológico, ou materiais biológicos;

 • medicamentos ou alimentos de qualquer tipo; inclusive vitaminas e suplementos 
alimentares, excluindo os de uso pessoal;

 • armas e munições;

 • bens destinados à pessoa jurídica ou outros bens que não sejam passíveis de enquadramento 
como bagagem;

 • bens que devam ser submetidos a armazenamento para posterior despacho no regime 
comum de importação;

 • bens sujeitos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, quando sua 
discriminação na e-DBV for obrigatória;

 • bens cujo valor global ultrapasse o limite de isenção para a via de transporte (US$ 300,00 
para as vias terrestre, fluvial ou lacustre, e US$ 500,00 para as vias aérea e marítima);

 • bens que excederem limite quantitativo para fruição da isenção; ou

 • valores em espécie em montante superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou seu equivalente 
em outra moeda.

O viajante poderá ainda preencher a e-DBV e se dirigir ao canal "bens a declarar" quando 
desejar obter a documentação comprobatória da regular entrada dos bens no País. Mas isso não 
é necessário. Se o bem não está sujeito à tributação, o documento de sua aquisição no exterior, 
acompanhado de um comprovante da viagem, é prova suficiente da regular importação.

Em segundo lugar, podemos ver que o documento base do despacho de bagagem acompanhada 
é a e-DBV.

O viajante não poderá declarar como própria bagagem de terceiro, ou utilizar o tratamento 
de bagagem para o ingresso de bens que não lhe pertençam, com exceção dos bens de uso ou 
consumo pessoal de residente no País, falecido no exterior, e cujo óbito seja comprovado por 
documentação idônea.

Ainda em relação à bagagem acompanhada, o art. 157 do RA disciplina ela está isenta do 
pagamento do imposto relativamente a:

 • bens de uso ou consumo pessoal;

 • livros, folhetos e periódicos; e

 • outros bens, observados os limites, quantitativos ou de valor global, os termos e as 
condições estabelecidos em ato do Ministério da Fazenda.



Receita Federal (Analista) – Legislação Aduaneira – Prof. Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

www.acasadoconcurseiro.com.br 2175

Limites de valor global são aqueles estabelecidos no inciso III do art. 33 da IN RFB nº 1.059, 
de 2010, e corresponde a US$ 500.00 ou o equivalente em outra moeda, quando o viajante 
ingressar no País por via aérea ou marítima, e US$ 300.00 ou o equivalente em outra moeda, 
quando o viajante ingressar no País por via terrestre, fluvial ou lacustre.

Os limites quantitativos, por sua vez, encontram-se expressos no § 1º desse mesmo art. 33, e 
corresponde a:

 • bebidas alcoólicas: 12 litros, no total;

 • cigarros: 10 maços, no total, contendo, cada um, 20 unidades;

 • charutos ou cigarrilhas: 25 unidades, no total;

 • fumo: 250 gramas, no total;

 • bens não relacionados anteriormente, de valor unitário inferior a US$ 10,00: 20 unidades, 
no total, desde que não haja mais do que 10 unidades idênticas; e

 • bens não relacionados anteriormente: 20 unidades, no total, desde que não haja mais do 
que 3 unidades idênticas.

Perceba-se que, para as vias terrestre, fluvial ou lacustre, o valor unitário a ser considerado 
no limite quantitativo a que se refere o quinto item será de US$ 5,00, e o limite quantitativo 
a que se refere o sexto item será de 10 unidades, no total, desde que não haja mais do que 3 
unidades idênticas.

A isenção estabelecida em favor do viajante é individual e intransferível. Em relação aos bens 
de uso ou consumo pessoal, e aos livros, folhetos e periódicos, o direito pode ser exercido 
tantas vezes quantas forem as viagens realizadas ao exterior

 Em relação aos outros bens, observado os limites globais e quantitativos, o direito à isenção 
não poderá ser exercido mais de uma vez no intervalo de um mês.

Independentemente da fruição da isenção, o viajante poderá adquirir bens em loja franca no 
território brasileiro, por ocasião de sua chegada ao País, com isenção, até o limite de valor 
global de US$ 500.00 (aéreo ou marítimo) ou de US$ 300,00 (loja franca de fronteira terrestre), 
observados os limites quantitativos estabelecidos em normas próprias para as lojas francas.

Excedido o limite de valor global, aplica-se o regime de tributação especial à bagagem, exigindo-
se tão somente o imposto de importação, calculado pela aplicação da alíquota de 50% sobre o 
valor global que exceder o limite de isenção.

Com exceção dos bens de uso pessoal ou dos livros, folhetos e periódicos, será tributada todo o 
resto da bagagem do tripulante ou do viajante que já tenha se beneficiado da isenção a menos 
de um mês.

Para fins de determinação do valor dos bens de viajante considerar-se-á o valor de sua aquisição 
à vista da fatura comercial ou documento de efeito equivalente. Não sendo apresentada a 
fatura comercial ou documento de efeito equivalente, ou sendo eles inexatos, a autoridade 
aduaneira estabelecerá o valor dos bens utilizando-se de catálogos, listas de preços ou outros 
indicadores de valor.
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A opção do viajante pelo canal "nada a declarar", caso esteja trazendo bens que excedam a 
cota de isenção, configura declaração falsa, punida com multa correspondente a cinquenta por 
cento do valor excedente ao limite de isenção para a via de transporte utilizada, sem prejuízo 
do pagamento do imposto devido.

Quando a fiscalização aduaneira constatar divergência entre o imposto pago pelo viajante e 
o apurado como devido, será exigida a diferença, acrescida da multa por declaração inexata, 
correspondente a cinquenta por cento do valor excedente ao limite de isenção para a via de 
transporte utilizada.

O despacho aduaneiro de importação de bens trazidos pelo viajante e que não sejam passíveis 
de enquadramento como bagagem ou que excedam os limites quantitativos será efetuado com 
observância da legislação referente à importação comum ou, no caso de viajante não-residente 
no País, à admissão temporária.

O quadro a seguir resume a tributação dos bens trazidos por viajante:

Bagagem Desacompanhada

A bagagem desacompanhada deverá ser declarada por escrito, chegar ao País dentro dos três 
meses anteriores ou até os seis meses posteriores à chegada do viajante, e provir do país ou 
dos países de estada ou de procedência do viajante. O seu desembaraço só poderá ocorrer 
depois da chegada do viajante.

Em relação à tributação, a bagagem desacompanhada está isenta do pagamento do imposto 
relativamente a bens de uso e consumo pessoal, usados, livros e periódicos. Os demais bens, se 
caracterizados como bagagem, estarão sujeitos ao regime de tributação especial.

Chegando ao País com inobservância dos prazos e condições estabelecidos, a bagagem 
desacompanhada será submetida ao regime de importação comum.
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Imigrante e Viajante que Regressa

Os residentes no exterior que ingressem no País para nele residir de forma permanente, e os 
brasileiros que retornem ao País, provenientes do exterior, depois de lá residirem há mais de 
1 (um) ano, poderão ingressar no território aduaneiro, com isenção de tributos, os seguintes 
bens, novos ou usados:

I – móveis e outros bens de uso doméstico; e

II – ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua profissão, 
arte ou ofício, individualmente considerado.

No caso de estrangeiro, enquanto não lhe for concedido o visto permanente, seus bens poderão 
ingressar no território aduaneiro sob o regime de admissão temporária.

14. Mercadoria Abandonada.

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 642 a 648)

O abandono da mercadoria que ocorre em matéria aduaneira não tem exatamente o mesmo 
objetivo e alcance daquele previsto no Código Civil. No abandono civil o proprietário da 
mercadoria se desfaz da coisa por não querer mais ser seu dono. A intenção de abandonar o 
bem há de ser manifesta.

Na legislação aduaneira, por sua vez, as hipóteses de abandono existem com o objetivo de não 
permitir que mercadorias sob controle aduaneiro fiquem depositadas em recintos alfandegados 
por um tempo maior do que o razoável (entenda-se como razoável aquele tempo previsto na 
legislação). Assim, o abandono em matéria aduaneira não ocorre necessariamente pelo fato de 
o proprietário da mercadoria não mais a desejar, mas sim pela sua demora em agir.

Sendo a mercadoria declarada abandonada, a RFB poderá retirá-la do recinto alfandegado e 
dar a ela uma das destinações previstas: alienação mediante licitação ou doação a entidades 
sem fins lucrativos, incorporação ao patrimônio de órgão da Administração Pública, destruição 
ou inutilização.

Mas é interessante notar que a legislação aduaneira prevê dois tratamentos distintos para a 
mercadoria abandonada, dependendo do motivo que permitiu assim considerá-la.

Para as hipóteses previstas no art. 642 do RA, o inciso XXI do art. 689 determina a aplicação da 
pena de perdimento da mercadoria, por restar configurado o dano ao Erário. Nesses casos, o 
AFRFB deverá lavrar o competente auto de infração a fim de dar início ao perdimento.

Não obstante, antes de aplicada a pena de perdimento, o importador poderá iniciar o respectivo 
despacho de importação, mediante o cumprimento das formalidades exigíveis e o pagamento 
dos tributos incidentes na importação, acrescidos de juros e de multa de mora, e das despesas 
decorrentes da permanência da mercadoria em recinto alfandegado.

Lembre-se que, nesse caso, o fato gerador para efeito de cálculo do imposto não será a data 
do registro da DI para consumo, mas sim a data do vencimento do prazo de permanência da 
mercadoria no recinto alfandegado.
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Caso a pena de perdimento já tenha sido aplicada, mas antes de efetuada a destinação da 
mercadoria, o importador poderá requerer a conversão dessa penalidade em multa equivalente 
ao valor aduaneiro. A entrega da mercadoria ao importador fica condicionada à comprovação 
do pagamento da multa e ao cumprimento das formalidades exigidas para o respectivo 
despacho de importação, sem prejuízo do atendimento das normas de controle administrativo.

Por outro lado, as hipóteses previstas no art. 644 do RA não configuram dano ao Erário e estão 
sujeitas tão somente a declaração de abandono por parte da autoridade aduaneira (art. 644, § 
4º).

Nesses casos (com exceção das mercadorias importadas ao amparo do RTU), enquanto não 
consumada a destinação, a mercadoria poderá ser despachada ou desembaraçada, desde que 
indenizada previamente a Fazenda Nacional pelas despesas realizadas.

Vejamos as hipóteses que permitem considerar a mercadoria abandonada, começando com 
aquelas caracterizadas como dano ao Erário. Diz o art. 642 que considera-se abandonada a 
mercadoria que permanecer em recinto alfandegado sem que o seu despacho de importação 
seja iniciado no decurso dos seguintes prazos:

 • noventa dias:

 • da sua descarga

 • do recebimento do aviso de chegada da remessa postal internacional sujeita ao regime 
de importação comum

 • quarenta e cinco dias:

 • após esgotar-se o prazo de sua permanência em regime de entreposto aduaneiro

 • após esgotar-se o prazo de sua permanência em recinto alfandegado de zona 
secundária (75 dias)

 • da sua chegada ao País, trazida do exterior como bagagem, acompanhada ou 
desacompanhada

 • sessenta dias da notificação nos casos de naufrágio.

Considera-se também abandonada a mercadoria que permaneça em recinto alfandegado, e 
cujo despacho de importação:

 • não seja iniciado ou retomado no prazo de trinta dias da ciência:

 • da relevação da pena de perdimento aplicada

 • do reconhecimento do direito de iniciar ou de retomar o despacho

 • tenha seu curso interrompido durante sessenta dias, por ação ou por omissão do 
importador

As hipóteses que preveem a simples declaração de abandono são aquelas relacionadas no 
art. 644, que diz que serão declarados abandonados os bens que permanecerem em recinto 
alfandegado sem que o seu despacho de importação seja iniciado em noventa dias:
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 • da descarga, quando importados por órgãos da administração pública direta, de qualquer 
nível, ou suas autarquias, missões diplomáticas, repartições consulares ou representações 
de organismos internacionais, ou por seus funcionários, peritos, técnicos e consultores, 
estrangeiros

 • do recebimento do aviso de chegada da remessa postal sujeita ao regime de tributação 
simplificada, quando caída em refugo e com instruções do remetente de não devolução ao 
exterior

Diz ainda o § 1º deste art. 644 que serão também declarados abandonados os bens:

 • adquiridos em licitação e que não forem retirados no prazo de trinta dias da data de sua 
aquisição

 • ingressados no recinto alfandegado, ao amparo do regime de tributação unificada, 
decorrido o prazo de trinta dias

 • de sua permanência no recinto, sem que tenha sido iniciado o respectivo despacho 
aduaneiro

 • da interrupção do curso do despacho, por ação ou por omissão do habilitado

 • na hipótese de não for efetuado o pagamento da multa exigida no prazo de trinta 
dias da interrupção do curso do despacho de reexportação de mercadoria admitida 
temporariamente

Interessante notar que, em se tratando de importação realizada por órgãos da administração 
pública direta, de qualquer nível, ou suas autarquias, se não for promovido o despacho de 
importação ou se ocorrer a interrupção deste por mais de sessenta dias, a autoridade aduaneira 
deverá comunicar o fato ao órgão importador, para início ou retomada do respectivo despacho 
aduaneiro, e deverá encaminhar representação ao Ministério Público, se não for  iniciado ou 
retomado o despacho aduaneiro no prazo de trinta dias, contados da ciência da comunicação.

Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido iniciado o despacho de 
importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à unidade da RFB com jurisdição 
sobre o recinto alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos 
necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador.

Feita a comunicação dentro do prazo previsto, a RFB, com os recursos provenientes do Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, 
efetuará o pagamento, ao depositário, da tarifa de armazenagem devida até a data em que 
retirar a mercadoria.

Caso a comunicação não seja efetuada no prazo estipulado, somente será paga pela RFB a 
armazenagem devida até o término do referido prazo, ainda que a mercadoria venha a ser 
posteriormente alienada.

Por fim, a legislação considera ainda abandonado o veículo, de passageiro ou de carga, em 
viagem doméstica ou internacional, quando não houver sido recolhida a multa aplicada em 
função do transporte de mercadoria sem identificação do proprietário ou possuidor (art. 731), 
decorrido o prazo de quarenta e cinco dias de sua aplicação ou da ciência da decisão que julgou 
improcedente a impugnação.
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15. Avaria; Extravio e Acréscimo de Mercadorias

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 649 a 659)

O art. 649 do RA traz a definição de avaria, de extravio e de acréscimo:

 • avaria – qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou o seu envoltório. Será considerada 
total a avaria que acarrete a descaracterização da mercadoria.

 • extravio – toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro inequívoco ou 
comprovado de expedição.

 • acréscimo – qualquer excesso de volume ou de mercadoria, em relação à quantidade 
registrada em manifesto ou em declaração de efeito equivalente.

Ao longo do texto já tivemos a oportunidade de tangenciar alguns dos efeitos aduaneiros 
quando da ocorrência dessas situações.

No caso de avaria haverá uma redução na base de cálculo dos tributos.

No caso de extravio, a legislação considera que a mercadoria entrou em território aduaneiro, e 
por isso presume a ocorrência dos fatos geradores para que os tributos possam ser cobrados. 
O que se pode discutir a partir daí, e que se verá na sequência, é de quem é a responsabilidade 
pelo pagamento dos tributos.

No caso de acréscimo, é preciso fazer uma observação antes de se estabelecer o tratamento 
aplicável. Note-se que a definição de acréscimo diz respeito a excesso de volume (ou de 
mercadoria) em relação ao que foi manifestado pelo transportador. Ou seja, acréscimo não é 
exatamente a mercadoria que vem a mais dentro de um volume (por exemplo, se era para ter 
100 unidades dentro de um volume e havia 200 unidades, isso NÃO caracteriza acréscimo), mas 
sim o volume que vem sem estar manifestado. Em outras palavras, só pode existir acréscimo 
em relação aquilo que é declarado pelo transportador no manifesto.

Ok, mas se acréscimo é só para volumes, por que a definição fala em “qualquer excesso de 
volume OU DE MERCADORIA?

Isso ocorre porque, em algumas situações específicas, a mercadoria transportada não se 
encontra em um volume, como é o caso, por exemplo, de automóveis ou de mercadorias a 
granel. Nesses casos o transportador manifestará a própria mercadoria.

Se não manifestar, isso será considerado um acréscimo.

Tendo esclarecido esse ponto, falta dizer que, em geral, no caso de acréscimo, será aplicada a 
pena de perdimento da mercadoria. É isso que se tira do disposto no inciso IV do art. 689 do 
RA:

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem 
dano ao Erário:

IV – existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito 
equivalente ou em outras declarações;

Mas se a mercadoria não tiver constado de manifesto e não for encontrada a bordo do veículo 
(for encontrada, por exemplo, no depósito), posso mesmo assim aplicar o perdimento a ela?
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Sim, mas não com base nesse inciso IV. Se a mercadoria esteve a bordo do veículo sem ter 
constado do manifesto, significa que ela desceu (foi descarregada) sem autorização da 
autoridade aduaneira. O inciso I desse mesmo art. 689 do RA prevê o perdimento da mercadoria 
também nessa situação:

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes hipóteses, por configurarem 
dano ao Erário:

I – em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em 
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o 
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;

Em relação a esse assunto, é importante ainda fazer referência a um procedimento que se 
destina a constatar extravio ou acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território 
aduaneiro. Trata-se da conferência final do manifesto, realizada mediante confronto do 
manifesto com os registros, informatizados ou não, de descarga ou armazenamento.

15.1 Responsabilidade Fiscal pelo Extravio

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 660 a 664)

Sumiu uma mercadoria e ficou caracterizado o extravio! Já vimos que, nesse caso, a legislação 
presume a ocorrência dos fatos geradores tributários. Mas quem vai responder por esses 
tributos?

Simples: quem deu causa ao extravio. É esse o teor do art. 660 do RA, que diz que os créditos 
relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na importação, 
inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado 
em auto de infração, observado o disposto no Decreto nº 70.235, de 1972.

É claro que o lançamento de ofício não precisa ser realizado na hipótese de o importador ou de 
o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos créditos.

E quem pode ser esse responsável? Somente aqueles que estão com a guarda da mercadoria 
antes do registro da DI. Ou seja, o transportador,  quando constatado o extravio até a conclusão 
da descarga da mercadoria no local ou recinto alfandegado, ou o depositário, quando o extravio 
for constatado em mercadoria sob sua custódia, em momento posterior à descarga.

E eles responderão somente se sumir um volume (ou uma mercadoria, se não estiver dentro de 
um volume), ou responderão também pelo sumiço de mercadoria de dentro de volume?

A princípio eles responderão pelo sumiço do volume. Mas o transportador será também 
responsável quando:

 • ficar constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria;

 • houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação; ou

 • o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no conhecimento 
de carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente.
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Já o depositário terá sua responsabilidade presumida no caso de volumes recebidos sem 
ressalva ou sem protesto.

Por fim é de se destacar que a responsabilidade pelo extravio pode ser excluída nas hipóteses 
de caso fortuito ou força maior.

16. Termo de Responsabilidade. 

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 758 a 767)

O termo de responsabilidade, já referenciado diversas vezes ao longo do texto, é o documento 
no qual são constituídas obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos 
regimes aduaneiros especiais.

Esse termo é título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação 
às obrigações fiscais nele constituídas.

Junto com o termo de responsabilidade, poderá ser exigida garantia real ou pessoal do crédito 
tributário constituído, que poderá ser prestada sob a forma de depósito em dinheiro, fiança 
idônea ou seguro aduaneiro em favor da União.

Caso o compromisso assumido no termo de responsabilidade não seja cumprido, o crédito nele 
constituído, com os acréscimos legais cabíveis, será objeto de exigência. Mas isso em relação 
aos tributos suspensos. As multas aplicáveis, por não integrarem o crédito tributário constituído 
no termo de responsabilidade, deverão ser exigidas por meio da lavratura de auto de infração.

A exigência do crédito tributário constituído em termo de responsabilidade deve ser precedida 
de:

 • intimação do responsável para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre o descumprimento, 
total ou parcial, do compromisso assumido; e

 • revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da manifestação do 
interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.

A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou liquidação ao responsável, 
deverá ser efetuada mediante:

 • conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de garantia sob a 
forma de depósito em dinheiro; ou

 • intimação do responsável (inclusive fiador e seguradora, se for o caso) para efetuar o 
pagamento, no prazo de trinta dias, na hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação 
de garantia sob a forma de fiança idônea ou de seguro aduaneiro.

Não efetuado o pagamento do crédito tributário exigido, o termo será encaminhado à 
Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrança.

O termo não formalizado por quantia certa será liquidado à vista dos elementos constantes do 
despacho aduaneiro a que estiver vinculado.
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17. Infrações e Penalidades previstas na Legislação Aduaneira

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 673 a 687)

A definição de infração em matéria aduaneira vamos encontrar lá no art. 673 do RA: constitui 
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância, por 
parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em 
ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo.

Mas responderá pela infração mesmo aquele que não tenha tido a intenção de burlar a norma? 
Mesmo aquele que tenha agido sem dolo?

Sim. Em regra, a responsabilidade pela infração é objetiva, ou seja, independe da intenção do 
agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.

Ok, a responsabilidade é objetiva. Mas quem exatamente pode vir a ser chamado a responder 
pela infração?

O art. 674 do RA lista quem são as pessoas que responderão pela infração:

 • conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática 
ou dela se beneficie;

 • conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorra 
do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;

 • o comandante ou o condutor de veículo, nos casos do inciso II, quando o veículo proceder 
do exterior sem estar consignado a pessoa física ou jurídica estabelecida no ponto de 
destino;

 • a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer mercadoria;

 • conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de procedência 
estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por intermédio de 
pessoa jurídica importadora (presume-se por conta e ordem de terceiro a operação de 
comércio exterior realizada mediante utilização de recursos deste);

 • conjunta ou isoladamente, o importador e o encomendante predeterminado que adquire 
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.

Vimos até agora a definição de infração e quem pode ser responsabilizado pelo seu 
cometimento. Mas quais são as possíveis penalidades aplicáveis a esses responsáveis caso uma 
infração venha a ser cometida?

São cinco tipos de penalidade no total, que podem ser aplicadas separada ou cumulativamente:

 • perdimento do veículo;

 • perdimento da mercadoria;

 • perdimento de moeda;

 • multa; e

 • sanção administrativa.
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Em qualquer caso, a aplicação das penalidades será proposta por AFRFB, que o fará por meio da 
lavratura do competente auto de infração.

Se ao AFRFB compete propor a aplicação de penalidade, à autoridade julgadora compete 
determinar a pena ou as penas aplicáveis, bem como fixar a quantidade da pena, respeitados 
os limites legais.

Aliás, é de se observar que, quando a multa for expressa em faixa variável de quantidade, a 
autoridade fixará a pena mínima prevista para a infração. E a majorará se ficar demonstrado o 
dolo na prática da infração, ou no agravamento de suas consequências ou no retardamento de 
seu conhecimento pela autoridade aduaneira.

Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações diferentes, pela mesma 
pessoa física ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, quando for o 
caso, as penalidades a elas cominadas.

Por outro lado, se apurada a responsabilidade de duas ou mais pessoas, será imposta a cada 
uma delas a pena relativa à infração que houver cometido.

Não poderá ser sancionado aquele que cumprir as obrigações acessória e principal, de acordo 
com interpretação fiscal constante de decisão administrativa ou de ato expedido pela RFB.

Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário destinada a 
prevenir a decadência, relativo aos tributos de competência da União, cuja exigibilidade houver 
sido suspensa por concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou por concessão 
de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, desde que a 
suspensão da exigibilidade do crédito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento 
de ofício a ele relativo.

Em relação à denúncia espontânea em matéria aduaneira, ela funciona de forma muito parecida 
com aquela que encontraremos disciplinada no CTNº.

Para aqueles que resolverem se auto denunciar, poupando a administração do custo envolvido 
em uma fiscalização e reparando o dano causado pela infração cometida, a legislação prevê a 
exclusão da imposição da correspondente penalidade.

Note que, se a infração cometida teve como consequência, entre outros, a falta de pagamento 
de tributo, a denúncia espontânea só se caracterizará se estiver acompanhada do pagamento 
desse tributo e dos acréscimos legais (isso é a reparação do dano).

Note ainda que, para que a aplicação da penalidade seja excluída, o movimento feito pelo 
contribuinte deve ser espontâneo. Por isso não será aplicado esse instituto nos casos em que a 
”denúncia” é apresentada no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria, 
ou após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, 
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.

Também não é espontânea a denúncia apresentada depois de formalizada a entrada do veículo 
procedente do exterior.

Por fim, é de se destacar que, não obstante a denúncia espontânea excluir a aplicação de multas 
de natureza tributária ou administrativa, ela não se aplica na hipótese de mercadoria sujeita a 
pena de perdimento.
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Sabemos que, apesar de a penalidade tributária caracterizar-se também como crédito 
tributário, ela não se confunde com o tributo devido. Assim, salvo disposição de lei em contrário, 
a aplicação de penalidade, e o seu cumprimento pelo infrator, não impedem a cobrança dos 
tributos devidos nem prejudicam a aplicação das penas cominadas para o mesmo fato pela 
legislação criminal e especial.

Para concluirmos essa parte introdutória, vamos dar uma olhada na responsabilidade do 
destinatário de remessa postal internacional. O fato de alguém figurar como destinatário, por 
si só, não configura o concurso para a prática de infração ou o intuito de beneficiar-se dela. 
Isso é lógico, uma vez que qualquer um pode ser indicado como destinatário sem nem ao 
menos ter a menor ideia. Porém, a responsabilidade do destinatário independe de qualquer 
outra circunstância ou prova nos casos de remessa postal internacional que tenha sido postada 
pela pessoa que conste como destinatária ou cujo desembaraço tenha sido pleiteado, pelo 
destinatário, como bagagem desacompanhada.

18. Pena de Perdimento

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 688 a 700)

A legislação aduaneira prevê a aplicação administrativa da pena de perdimento de veículos, de 
mercadorias e de moeda.

Trata-se de uma pena em que a propriedade do bem é retirada do infrator, passando o bem a 
ser propriedade da União. Sem dúvida alguma essa é a mais grave das penas aduaneiras, e por 
isso mesmo é aplicável nos casos em que há uma grande ofensa aos bens tutelados pelo Estado 
e defendidos pela Aduana.

A Constituição Federal, dando suporte à aplicação administrativa dessa penalidade, deixou de 
vedar o confisco, como faziam as constituições anteriores, e previu em seu art. 4º, inciso XLVI, 
alínea ‘b’, que a “lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
... perda de bens”.

18.1 Natureza Jurídica

(Decreto nº 6759, de 2009, caput dos arts. 688 e 689)

Não obstante no passado termos aplicado no Brasil a pena de perdimento com o objetivo de 
buscar um ressarcimento pelos custos incorridos pela administração, já há muito tempo não 
podemos dizer que essa penalidade possui natureza ressarcitória.

Desde a publicação do Decreto-lei nº 1.455, de 1976, o perdimento passou a ser justificado 
pelo fato de a conduta tipificada, sujeita à pena de perdimento, configurar-se como dano ao 
Erário, revelando, em alguns casos, o caráter punitivo da sanção, e, em outros, o seu caráter 
preventivo.

De qualquer forma, é de se notar que o perdimento da mercadoria ocorre, via de regra, em 
função do dano ao Erário tipificado.
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18.2 Hipóteses de Aplicação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 688 e 700)

Analisaremos nesse tópico, de forma individualizada, as hipóteses de perdimento de veículo, 
de mercadoria e de moeda.

Chamamos a atenção que, quando nos referimos ao perdimento do veículo, estamos falando 
daquele veículo que está ou pode estar transportando mercadoria. Se o veículo é a própria 
mercadoria (importação de um ônibus, por exemplo), as hipóteses que podem levar ao seu 
perdimento serão tratadas no perdimento da mercadoria.

Perdimento de Veículo

No caso de veículos transportadores, aplica-se a pena de perdimento nas seguintes hipóteses, 
por configurarem dano ao Erário:

 • quando o veículo transportador estiver em situação ilegal, quanto às normas que o 
habilitem a exercer a navegação ou o transporte internacional correspondente à sua 
espécie;

 • quando o veículo transportador efetuar operação de descarga de mercadoria estrangeira 
ou de carga de mercadoria nacional ou nacionalizada, fora do porto, do aeroporto ou de 
outro local para isso habilitado;

 • quando a embarcação atracar a navio ou quando qualquer veículo, na zona primária, se 
colocar nas proximidades de outro, um deles procedente do exterior ou a ele destinado, de 
modo a tornar possível o transbordo de pessoa ou de carga, sem observância das normas 
legais e regulamentares;

 • quando a embarcação navegar dentro do porto, sem trazer escrito, em tipo destacado e em 
local visível do casco, seu nome de registro;

 • quando o veículo conduzir mercadoria sujeita a perdimento, se pertencente ao responsável 
por infração punível com essa penalidade;

 • quando o veículo terrestre utilizado no trânsito de mercadoria estrangeira for desviado de 
sua rota legal sem motivo justificado;

 • quando o veículo for considerado abandonado pelo não pagamento da multa do art. 731 
no prazo de 45 dia.

Note-se que nos casos de carga ou descarga fora de local habilitado, de atracação ou 
aproximação que permita o transbordo ou de desvio de rota no caso de trânsito aduaneiro, 
aplica-se o perdimento da mercadoria, cumulativamente ao perdimento do veículo.

Perdimento de Mercadoria

No caso de mercadorias, também por configurarem dano ao Erário, aplica-se a pena de 
perdimento nas seguintes hipóteses:
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 • em operação de carga ou já carregada em qualquer veículo, ou dele descarregada ou em 
descarga, sem ordem, despacho ou licença, por escrito, da autoridade aduaneira, ou sem o 
cumprimento de outra formalidade essencial estabelecida em texto normativo;

 • incluída em listas de sobressalentes e de provisões de bordo quando em desacordo, 
quantitativo ou qualitativo, com as necessidades do serviço, do custeio do veículo e da 
manutenção de sua tripulação e de seus passageiros;

 • oculta, a bordo do veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado;

 • existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito 
equivalente ou em outras declarações;

 • nacional ou nacionalizada, em grande quantidade ou de vultoso valor, encontrada na zona 
de vigilância aduaneira, em circunstâncias que tornem evidente destinar-se a exportação 
clandestina;

 • estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento 
necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado;

 • nas condições do inciso anterior, possuída a qualquer título ou para qualquer fim;

 • estrangeira, que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, que impeça 
ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a adulteração não influa no seu 
tratamento tributário ou cambial;

 • estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova do pagamento dos 
tributos aduaneiros;

 • estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País, se não for 
feita prova de sua importação regular;

 • estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em 
parte, mediante artifício doloso;

 • estrangeira, chegada ao País com falsa declaração de conteúdo (considera-se falsa 
declaração de conteúdo aquela constante de documento emitido pelo exportador 
estrangeiro, ou pelo transportador, anteriormente ao despacho aduaneiro);

 • transferida a terceiro, sem o pagamento dos tributos aduaneiros e de outros gravames, 
quando desembaraçada com a isenção de caráter especial;

 • encontrada em poder de pessoa física ou jurídica não habilitada, tratando-se de papel com 
linha ou marca d'água, inclusive aparas;

 • constante de remessa postal internacional com falsa declaração de conteúdo;

 • fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas internacionais 
visando a iludir, no todo ou em parte, o pagamento dos tributos aduaneiros ou quaisquer 
normas estabelecidas para o controle das importações ou, ainda, a beneficiar-se de regime 
de tributação simplificada;

 • estrangeira, em trânsito no território aduaneiro, quando o veículo terrestre que a conduzir 
for desviado de sua rota legal, sem motivo justificado;

 • estrangeira, acondicionada sob fundo falso, ou de qualquer modo oculta;

 • estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas;
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 • importada ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito equivalente, 
quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa, na forma da legislação específica;

 • importada e que for considerada abandonada pelo decurso do prazo de permanência em 
recinto alfandegado, nas hipóteses referidas no art. 642; e

 • estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do 
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante 
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros (presume-se 
interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem, 
disponibilidade e transferência dos recursos empregados).

Importante destacar que, caso a mercadoria não seja localizada ou tenha sido consumida ou 
revendida, a pena de perdimento para as hipóteses acima previstas será substituída por uma 
multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da 
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, devendo ser observados o rito 
e as competências estabelecidos no Decreto nº 70.235, de 1972.

A aplicação dessa multa não impede a apreensão da mercadoria, caso ela venha a ser 
encontrada, nas hipóteses em que a emissão de LI estiver vedada ou suspensa, ou quando for 
proibida sua importação, consumo ou circulação no território aduaneiro. Por via de raciocínio, a 
aplicação da multa substitutiva ao perdimento impede a apreensão da mercadoria nos demais 
casos.

A legislação aduaneira prevê ainda outras hipóteses de perdimento de mercadoria, mas sem 
defini-las como dano ao Erário. São elas:

 • mercadoria de procedência estrangeira encontrada na zona secundária, introduzida 
clandestinamente no País ou importada irregular ou fraudulentamente – não aplicável 
quando houver tipificação mais específica;

 • mercadoria que, nos termos de lei, tratado, acordo ou convenção internacional, firmado 
pelo Brasil, seja proibida de sair do território aduaneiro, e cuja exportação for tentada;

 • mercadorias de importação proibida na forma da legislação específica;

 • a pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração às medidas 
de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o desembaraço 
aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de 
procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, 
tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos, por configurar crime de 
contrabando ou de descaminho;

 • consideram-se como produtos estrangeiros introduzidos clandestinamente no território 
aduaneiro, para efeito de aplicação da pena de perdimento, os cigarros nacionais destinados 
a exportação que forem encontrados no País;

 • diamantes submetidos a despacho, ou encontrados na posse de qualquer pessoa em ZP, 
sem amparo no Certificado do Processo de Kimberley;

 • mercadoria saída da Zona Franca de Manaus sem autorização da autoridade aduaneira, 
quando necessária, por configurar crime de contrabando;

 • mercadoria introduzida no mercado interno, procedente de ZPE, que tenha sido importada, 
adquirida ou produzida fora dos casos autorizados pela Lei nº 11.508, de 2007;
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 • mercadoria estrangeira não permitida, introduzida em ZPE.

Perdimento de Moeda

Todo o viajante que estiver ingressando no País ou dele saindo com mais de R$ 10.000,00 em 
espécie (somente papel-moeda, não compreendidos os títulos de crédito, cheques ou cheques 
de viagem), ou o equivalente em moeda estrangeira, está obrigado a prestar essa declaração 
na e-DBV. Se não o fizer, estará sujeito a pena de perdimento da moeda no valor que exceder a 
esse limite.

No caso de moeda não portada por viajante (remessa postal internacional, por exemplo), 
aplica-se o perdimento à totalidade da moeda que ingressar no território aduaneiro ou dele 
sair.

18.3 Limites

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 699)

Difícil imaginar o que o elaborador do programa do concurso para AFRFB do ano de 2014 quis 
dizer com limites associados à pena de perdimento.

Isso porque, salvo engano, não há limites associados a essa penalidade. Poderíamos imaginar 
que, no perdimento de moeda recém estudado, o perdimento se dará sobre o que exceder aos 
R$ 10.000,00, ou o equivalente em moeda estrangeira. Mas não dá para se dizer que isso seja 
propriamente um limite para aplicação da sanção. Trata-se, isso sim, da própria hipótese para 
aplicação da penalidade.

Resta-nos, no entanto, o disposto no art. 699 do RA. Diz lá que, nos casos de dano ao Erário, 
se ficar provada a responsabilidade do operador de transporte multimodal, sem prejuízo da 
responsabilidade que possa ser imputável ao transportador, as penas de perdimento serão 
convertidas em multas, aplicáveis ao operador de transporte multimodal, de valor equivalente 
ao do bem passível de aplicação da pena de perdimento. Porém, no caso de perdimento de 
veículo, a conversão em multa não poderá ultrapassar em três vezes o valor da mercadoria 
transportada, à qual se vincule a infração. Também aqui não se trata de um limite para 
aplicação da pena de perdimento, mas sim um limite para aplicação de uma multa substitutiva 
ao perdimento.

18.4 Processo/Procedimento de Perdimento. 

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 774 a 780)

Perdimento de Mercadoria e de Veículo

As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas mediante processo fiscal, 
cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de termo de apreensão e, se for o caso, 
de termo de guarda fiscal.
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Lavrado o auto de infração, dá-se ciência do processo ao interessado, intimando-o, 
pessoalmente ou por meio de edital, a apresentar impugnação no prazo de vinte dias.

Esse prazo de vinte dias, no caso de a intimação se dar por meio de edital, começa a contar 
quinze dia após a sua publicação, data em que se considera feita a intimação.

Não apresentada a impugnação no prazo, resta caracterizada a revelia, que deverá ser declarada 
pela autoridade preparadora. O processo então, deverá ser enviado à autoridade competente 
para imediata aplicação da pena de perdimento, ficando a mercadoria correspondente 
disponível para destinação.

Apresentada a impugnação, a autoridade preparadora terá o prazo de quinze dias para remessa 
do processo a julgamento. Esse prazo poderá ser prorrogado quando houver necessidade de 
diligência ou perícia.

Após o preparo, o processo será submetido à decisão do Delegado ou Inspetor (a competência 
original é do Ministro de Estado da Fazenda, mas foi delegada), em instância única.

O RA prevê a aplicação de um procedimento simplificado de perdimento nos casos em que 
ficar caracterizado o abandono por decurso de prazo de permanência em recinto alfandegado 
(inciso XXI do art, 689) de mercadoria de valor inferior a US$ 500,00, e no caso de mercadoria 
estrangeira encontrada ao abandono (inciso IX do art. 689), e não se tratando de mercadoria de 
importação proibida.

Nesses casos as mercadorias serão relacionadas pela unidade da RFB com jurisdição sobre o 
local de depósito, devendo a relação ser afixada em edital na referida unidade por vinte dias.

Transcorrido esse prazo, se não houver manifestação por parte de qualquer interessado, as 
mercadorias serão declaradas abandonadas e estarão disponíveis para destinação, dispensada 
a lavratura de auto de infração e demais formalidades.

Havendo manifestação contrária de interessado, deverá ser lavrado o auto de infração e seguido 
o rito para aplicação da pena de perdimento da mercadoria.

Perdimento de Moeda

Em primeiro lugar, é importante destacar que o perdimento de moeda é um procedimento 
de competência da RFB, que foi delegado para os titulares de unidade da RFB (Delegados e 
Inspetores).

No caso de retenção de moeda portada por viajante, o valor que não exceda ao limite de R$ 
10.000,00, ou o equivalente em moeda estrangeira, será, após a devida anotação no documento 
relativo à retenção, liberado ao portador, a menos que haja indícios de cometimento de infração 
cuja comprovação requeira a retenção da totalidade da moeda.

Quando não for possível efetuar a retenção do montante exato do excedente ao limite referido, 
tendo em vista o valor nominal das cédulas, a autoridade aduaneira deverá reter o menor valor 
nominal possível superior a tal limite.

Em relação ao processo administrativo de apuração e de aplicação da pena de perdimento de 
moeda, ele será o mesmo previsto para a aplicação da pena de perdimento de mercadoria e de 
veículo, não cabendo recurso da decisão proferida pela autoridade competente.
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18.5 Processo de Aplicação de Penalidades pelo Transporte Rodoviário de 
Mercadoria Sujeita a Pena de Perdimento

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 781)

Aplicada a multa ao transportador rodoviário pela não identificação do proprietário ou 
possuidor da mercadoria sujeita à pena de perdimento, o veículo será retido a fim de garantir o 
seu pagamento.

Essa retenção deverá ser efetuada ainda que o infrator não seja o proprietário do veículo, 
cabendo a este adotar as ações necessárias contra o primeiro para se ressarcir dos prejuízos 
eventualmente incorridos.

A exigência da multa e a retenção do veículo serão formalizadas, mediante auto de infração e 
termo de retenção, em um só processo.

A impugnação, com efeito exclusivamente devolutivo, deve ser apresentada, no prazo de vinte 
dias da ciência da formalização do auto de infração e do termo de retenção do veículo, ao titular 
da unidade da RFBl responsável pela retenção, que a apreciará em instância única.

Na hipótese de recolhimento da multa ou de decisão favorável ao transportador, o veículo será 
devolvido.

Na hipótese de não recolhimento da multa, decorrido o prazo de quarenta e cinco dias da ciência 
de sua aplicação ou da decisão contrária ao transportador, aplica-se a pena de perdimento ao 
veículo, por restar caracterizado o seu abandono. Nesse caso, extingue-se o processo para 
cobrança da multa, por perda de objeto.

Aplicada a multa referida no art. 731 ou a pena de perdimento referida no inciso VII do art. 
688, será encaminhada representação à autoridade competente para fiscalizar o transporte 
terrestre, pela RFB.

Aplicada a pena de perdimento no veículo, as correspondentes autorizações de viagens 
internacionais ou por zonas de vigilância aduaneira do transportador representado serão 
canceladas, ficando vedada a expedição de novas autorizações pelo prazo de dois anos.

19. Aplicação de Multas na Importação e na Exportação

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 702 a 734)

Já vimos que o rito para a aplicação de multa é aquele previsto no Decreto nº 70.235, de 1972, 
que prevê o duplo grau para o exercício do contraditório.

Quanto às multas propriamente ditas, o Regulamento Aduaneiro as divide entre aquelas 
aplicáveis na importação, aquelas aplicáveis na exportação e aquelas aplicáveis tanto na 
importação quanto na exportação, conforme veremos na sequência.
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Multas na Importação

O RA começa esse capítulo das multas aplicáveis na importação dispondo a respeito de 
algumas multas específicas, proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação da 
mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução. São elas:

 • de cem por cento:

 • pelo não emprego dos bens de qualquer natureza nos fins ou atividades para que foram 
importados com isenção do imposto;

 • pelo desvio, por qualquer forma, de bens importados com isenção ou com redução do 
imposto;

 • pelo uso de falsidade nas provas exigidas para obtenção dos benefícios e incentivos 
previstos no Decreto-Lei nº 37, de 1966; e

 • pela não apresentação de mercadoria submetida ao regime de entreposto aduaneiro;

 • de setenta e cinco por cento, nos casos de venda não faturada de sobra de papel não 
impresso (mantas, aparas de bobinas e restos de bobinas);

 • de cinquenta por cento:

 • pela transferência a terceiro, a qualquer título, de bens importados com isenção do 
imposto, sem prévia autorização da unidade aduaneira, ressalvada as isenções de 
caráter especial, cuja penalidade é o perdimento;

 • pela importação, como bagagem, de mercadoria que, por sua quantidade e qualidade, 
revele finalidade comercial (não se aplica no caso de o viajante manifestar à fiscalização, 
de forma inequívoca, antes de qualquer procedimento fiscal, a pretensão de submeter 
os bens a despacho aduaneiro no regime de importação comum); e

 • pelo extravio de mercadoria (limite de tolerância de cinco por cento para exclusão da 
responsabilidade tributária em casos de perda inevitável de mercadoria em operação, 
sob controle aduaneiro, de transporte, carga, descarga ou armazenagem);

 • de vinte por cento:

 • pela chegada ao País de bagagem e bens de passageiro fora dos prazos regulamentares, 
quando sujeitos a tributação; e

 • nos casos de venda de sobra de papel não-impresso (mantas, aparas de bobinas e 
restos de bobinas), salvo a editoras ou, como matéria-prima, a fábricas;

 • de dez por cento:

 • pela apresentação da fatura comercial sem o visto consular, quando exigida essa 
formalidade; e

 • pela comprovação, fora do prazo, da chegada da mercadoria ao local de destino, no 
caso de trânsito aduaneiro.

Em seguida, o RA trata de uma multa de 100%, calculada sobre a diferença entre o preço 
declarado e o preço arbitrado, ou entre o preço declarado e o efetivamente praticado. Essa 
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multa é aplicável nos casos em que, constatada a fraude, a sonegação ou o conluio, arbitra-se 
um preço, ou descobre-se aquele efetivamente praticado, diferente do declarado. A aplicação 
dessa multa não prejudica a exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725 e dos 
acréscimos legais cabíveis.

A mesma multa de 100%, calculada sobre a diferença entre o preço declarado e o preço 
arbitrado, ou entre o preço declarado e o efetivamente praticado, se aplica na hipótese de 
ausência de apresentação da fatura comercial, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades 
cabíveis.

Verificando-se que a conduta praticada enseja a aplicação tanto dessa multa de 100% quanto 
da pena de perdimento da mercadoria, aplica-se somente a pena de perdimento.

Aplica-se a multa de 100% sobre a diferença de preço das mercadorias submetidas a despacho 
ou desembaraçadas ao amparo do RTU quando:

 • a mercadoria declarada não for idêntica à mercadoria efetivamente importada; ou

 • a quantidade de mercadorias efetivamente importadas for maior que a quantidade 
declarada.

Uma outra multa que deve ser bem compreendida é aquela prevista no art. 704 do RA.  Dispõe 
esse artigo que, sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão 
na multa igual ao valor comercial da mercadoria os que entregarem a consumo, ou consumirem 
mercadoria de procedência estrangeira introduzida clandestinamente no País ou importada 
irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele 
permanecido sem que tenha havido registro da declaração da importação, ou desacompanhada 
de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso. A primeira coisa que chama a atenção em 
relação a essa multa é a sua base de cálculo. Não se trata aqui de uma base de cálculo vinculada 
a conceitos de importação. A multa aplica-se sobre o valor comercial da mercadoria, ou seja, 
sobre quanto ela vale no mercado interno. Em geral, buscaremos esse valor a partir das notas 
fiscais de venda do infrator. Também por isso dizemos que essa é uma multa subsidiária, só 
aplicável caso não exista tipificação mais específica.

Aplica-se a multa de cinquenta por cento do valor aduaneiro no caso de utilização de bem 
admitido no REPORTO em finalidade diversa da que motivou a concessão do regime, de sua 
não incorporação ao ativo imobilizado ou de ausência da identificação a que se refere o § 6o 
do art. 471, sem prejuízo da exigência dos tributos suspensos e de acréscimos legais, ou da 
aplicação de outras penalidades cabíveis.

O RA trata também das multas aplicáveis nos casos em que ficar constatada irregularidade 
relativa à LI, também conhecida como infração administrativa ao controle das importações:

 • trinta por cento sobre o valor aduaneiro:

 • pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito 
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos 
por viajante, desembaraçados no regime comum de importação; e

 • pelo embarque de mercadoria (o embarque da mercadoria a ser importada ou 
exportada considera-se ocorrido na data da emissão do conhecimento de carga) antes 
de emitida a licença de importação ou documento de efeito equivalente (considera-
se importada sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, a 
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mercadoria cujo embarque tenha se efetivado depois de decorridos mais de quarenta 
dias do respectivo prazo de validade);

 • vinte por cento sobre o valor aduaneiro pelo embarque da mercadoria depois de vencido o 
prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito equivalente, 
de mais de vinte até quarenta dias; e

 • dez por cento sobre o valor aduaneiro, pelo embarque da mercadoria, depois de vencido o 
prazo de validade da licença de importação respectiva ou documento de efeito equivalente, 
até vinte dias.

Essas multas não poderão ser inferiores a R$ 500,00 e, com exceção da hipótese de importação 
sem LI (que não possui limite máximo), não poderão ser superiores a R$ 5.000,00.

Para efeitos das infrações administrativas ao controle das importações, não constituem 
infrações, a diferença, para mais ou para menos, por embarque, não superior a dez por cento 
quanto ao preço, e a cinco por cento quanto à quantidade ou ao peso, desde que não ocorram 
concomitantemente.

Outra multa expressa no RA á aquela de 10% sobre o valor aduaneiro, a ser aplicada no caso 
de descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime 
aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para aperfeiçoamento 
ativo. Essa multa também prevê um valor mínimo de R$ 500,00, quando do seu cálculo resultar 
valor inferior.

Na hipótese de o importador, ou de o adquirente de mercadoria importada por sua conta e 
ordem, não manter em boa guarda e ordem, ou não apresentar à fiscalização quando exigido, 
os documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, a legislação prevê, além 
do arbitramento do preço da mercadoria importada e de uma possível aplicação da multa 
de 100% sobre a diferença do preço declarado e o arbitrado (ou efetivamente praticado), a 
aplicação de uma multa de 5% do valor aduaneiro.

Mas essa multa só se aplica quando os documentos são exigidos no curso de uma fiscalização 
levada a efeito em zona secundária, não se aplicando no curso do despacho aduaneiro, até o 
desembaraço da mercadoria.

Continuando no caminho das multas na importação, nos deparamos com a multa de 1%, 
aplicável nas seguintes hipóteses:

 • mercadoria classificada incorretamente na NCM, nas nomenclaturas complementares ou 
em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria;

 • mercadoria quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida 
pela RFB; ou

 • quando o importador, o exportador ou o beneficiário de regime aduaneiro omitir ou 
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, 
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro 
apropriado.

Essa multa, desde a publicação da Lei nº 13.043, de 2014, encontra-se geograficamente mal 
localizada no RA. Em sua origem, a multa deveria ser aplicada tanto na importação quanto na 
exportação. Porém, o legislador havia estabelecido como base de cálculo da sanção o ‘valor 
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aduaneiro’, conceito vinculado somente à importação. Daí porque essa multa estava localizada 
no RA entre aquelas aplicáveis na importação. Ocorre que a Lei nº 13.043, de 2014, estabeleceu 
que, quando a multa for aplicada na exportação, ela incidirá sobre o preço normal, criando 
condições para sua aplicação também na exportação. Dessa forma, hoje, essa é uma multa 
aplicável tanto na importação quanto na exportação.

Para essa multa de 1% sobre o valor aduaneiro ou sobre o preço normal, a legislação estabelece 
um valor mínimo de R$ 500,00 e um valor máximo de 10% do valor da declaração para o 
somatório das multas aplicadas com esse fundamento.

Há ainda outra multa de 1% do valor aduaneiro da mercadoria na hipótese de relevação da 
pena de perdimento.

Em relação à bagagem de viajante, inclusive daquela procedente da ZFM e das áreas de livre 
comércio, a legislação estabelece as seguintes multas:

 • de duzentos por cento do valor dos bens trazidos como bagagem, quando forem objeto de 
comércio; e

 • de cinquenta por cento do valor excedente ao limite de isenção, sem prejuízo do imposto 
de importação devido, pela apresentação de declaração falsa ou inexata de bagagem.

Por fim, a legislação estabelece algumas multas fixas aplicáveis na importação:

 • R$ 1.000,00 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória à moral, aos bons 
costumes, à saúde ou à ordem pública, sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento.

 • R$ 200,00 pela apresentação de fatura comercial em desacordo com uma ou mais de uma 
das indicações estabelecidas no art. 557.

 • R$ 2,00 por maço de cigarro, unidade de charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido 
de qualquer outro produto apreendido, na hipótese do art. 693, cumulativamente com o 
perdimento da respectiva mercadoria.

Multas na Exportação

Aplicam-se ao exportador as seguintes multas, calculadas em função do valor das mercadorias:

 • de 20% a 50%:

 • no caso de fraude, caracterizada de forma inequívoca, relativamente a preço, peso, 
medida, classificação ou qualidade;

 • no caso de exportação ou tentativa de exportação de mercadoria cuja saída do território 
aduaneiro seja proibida, considerando-se como tal aquela que assim for prevista em 
lei, ou em tratados, acordos ou convenções internacionais firmados pelo Brasil, sem 
prejuízo da aplicação da pena de perdimento da mercadoria.

 • de 60% a 100% no caso de reincidência, genérica ou específica, de fraude compreendida no 
inciso anterior.

Para efeitos do disposto, não constituirá infração a variação, para mais ou para menos, 
não superior a dez por cento quanto ao preço e a cinco por cento quanto à quantidade da 
mercadoria, desde que não ocorram concomitantemente.
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Um aspecto interessante a ser observado em relação à exportação é que, ressalvada a hipótese 
de mercadoria de exportação proibida, a apuração das infrações, quando constatadas no 
curso do despacho aduaneiro, não prejudicará o embarque ou a transposição de fronteira das 
mercadorias, desde que assegurados os meios de prova necessários.

Outra multa aplicada na exportação é aquela de 5% do preço normal da mercadoria submetida 
ao regime aduaneiro especial de exportação temporária, ou de exportação temporária 
para aperfeiçoamento passivo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos 
estabelecidos para aplicação do regime, sendo de  R$ 500,00 o seu valor mínimo.

Multas Comuns à Importação e à Exportação

Algumas multas em matéria aduaneira são aplicáveis tanto às importações quanto às 
exportações.

Curiosamente, a primeira que citamos encontra-se lá nos parágrafos do art. 689 do RA, que 
trata da pena de perdimento da mercadoria.

Já tivemos a oportunidade de ver que, quando não for possível a aplicação da pena de 
perdimento da mercadoria, pelo fato de ela não ter sido localizada, ter sido consumida ou 
revendida, a legislação prevê a aplicação de uma multa equivalente ao valor aduaneiro da 
mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal ou documento 
equivalente, na exportação.

Seguindo agora a disposição do RA, quando são tratadas as multas comuns à importação e 
à exportação, é reproduzida aquela multa aplicável não só às infrações aduaneiras, mas a 
qualquer tributo federal que não possua penalidade mais específica. Trata-se da conhecida 
multa de ofício disposta no art. 44 da Lei nº 9.430, de 1996, e reproduzida no art. 725 do RA.

Nos casos de lançamentos de ofício, relativos a operações de importação ou de exportação, 
serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou a diferença dos impostos 
ou contribuições de que trata este Decreto:

 • de 75%, nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e nos de declaração inexata

 • de 150%, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, 
nos casos de sonegação, fraude ou conluio

Essas multas passarão a ser de 112,5% e de 225%, respectivamente, nos casos de não 
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, 
apresentar a documentação técnica do sistema de processamento de dados ou apresentar 
os arquivos ou sistemas relativos aos registros do negócio e das atividades econômicas e 
financeiras.

Em relação aos diamantes brutos comercializados sem o Certificado do Processo de Kimberley, 
já vimos que a penalidade é o perdimento desses diamantes. Não obstantes, é possível que se 
verifique que diamantes nessa situação foram comercializados, sem que se tenha acesso a eles 
para a aplicação da penalidade de perdimento. Prevê o RA que se aplica a multa de cem por 
cento do valor da mercadoria:
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 • ao comércio internacional de diamantes brutos, sem amparo do Certificado do Processo de 
Kimberley, de que trata o art. 633, verificado em ação fiscal aduaneira de zona secundária, 
com base em registros assentados em livros fiscais ou comerciais; e

 • à prática de artifício para a obtenção do certificado de que trata o inciso I.

Já tivemos a oportunidade de ver também que, nas operações por conta e ordem de terceiro 
não declaradas, aplica-se a pena de perdimento da mercadoria por ocultação do sujeito passivo.

Mas essa penalidade alcança aquele que é o proprietário da mercadoria, não surtindo qualquer 
efeito contra aquele que cedeu, que emprestou, o nome para que o terceiro pudesse ficar 
oculto na operação.

Caso não seja possível identificar quem é essa terceira pessoa oculta, estaremos diante de 
uma situação que não restará comprovada a origem dos recursos utilizados na operação de 
comércio exterior. Essa hipótese levará à declaração de inaptidão da sociedade empresária que 
registrou a operação de comércio exterior como se a estivesse realizando por conta própria.

Por outro lado, caso se identifique a pessoa oculta, a inaptidão não será aplicável, devendo a 
fiscalização lavrar o auto de infração para a proposição de aplicação da multa de 10% do valor 
da operação à pessoa jurídica que cedeu seu nome, inclusive mediante a disponibilização de 
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com 
vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários (essa multa não poderá 
ser inferior a R$ 5.000,00).

Na sequência, o RA apresenta uma série de multas fixas, aplicáveis tanto à importação quanto 
à exportação:

 • de R$ 50.000,00, por contêiner ou qualquer veículo contendo mercadoria, inclusive a 
granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja localizado;

 • de R$ 15.000,00, por contêiner ou veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, no 
regime de trânsito aduaneiro, que não seja localizado;

 • de R$ 10.000,00:

 • por desacato à autoridade aduaneira; ou

 • por dia, pelo descumprimento de requisito para o alfandegamento dos locais e recintos 
onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho 
aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas;

 • de R$ 5.000,00:

 • por ponto percentual que ultrapasse a margem de cinco por cento, na diferença 
de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado pelo 
transportador marítimo, fluvial ou lacustre;

 • por mês-calendário, a quem não apresentar à fiscalização os documentos relativos 
à operação que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos 
exigidos pela RFB, ou não mantiver os correspondentes arquivos em boa guarda e 
ordem;

 • a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar 
ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação 
de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
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 • a quem promover a saída de veículo de local ou recinto sob controle aduaneiro, 
sem autorização prévia da autoridade aduaneira;

 • por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou 
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, 
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços 
de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

 • por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua 
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo 
estabelecidos pela RFB, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;

 • de R$ 3.000,00, ao transportador de carga ou de passageiro, pelo descumprimento 
de exigência estabelecida para a circulação de veículos e mercadorias em zona de 
vigilância aduaneira;

 • de R$ 2.000,00, no caso de violação de volume ou unidade de carga que contenha 
mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;

 • de R$ 1.000,00:

 • por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja 
localizado;

 • pela substituição do veículo transportador, em operação de trânsito aduaneiro, 
sem autorização prévia da autoridade aduaneira;

 • por dia, pelo descumprimento de condição estabelecida pela administração 
aduaneira para a prestação de serviços relacionados com o despacho aduaneiro;

 • por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para 
habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, 
ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam aplicados, 
exceto os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e 
recintos;

 • por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para 
executar atividades de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 
aduaneiro, e serviços conexos, exceto os requisitos técnicos e operacionais para o 
alfandegamento dos locais e recintos;

 • por dia, pelo descumprimento de condição estabelecida para utilização de 
procedimento aduaneiro simplificado;

 • de R$ 500,00:

 • por ingresso de pessoa em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a regular 
autorização, aplicada ao administrador do local ou recinto;

 • por tonelada de carga a granel depositada em local ou recinto sob controle 
aduaneiro, que não seja localizada;

 • por dia de atraso ou fração, no caso de veículo que, em operação de trânsito 
aduaneiro, chegar ao destino fora do prazo estabelecido, sem motivo justificado;

 • por erro ou omissão de informação em declaração relativa ao controle de papel 
imune; e
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 • pela não apresentação do romaneio de carga (packing list) nos documentos de 
instrução da declaração aduaneira;

 • de R$ 300,00, por volume de mercadoria, em regime de trânsito aduaneiro, que não 
seja localizado no veículo transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00;

 • de R$ 200,00:

 • por tonelada de carga a granel em regime de trânsito aduaneiro que não seja 
localizada no veículo transportador, limitada ao valor de R$ 15.000,00;

 • para a pessoa que ingressar em local ou recinto sob controle aduaneiro sem a 
regular autorização; e

 • de R$ 100,00:

 • por volume de carga não manifestada pelo transportador, sem prejuízo da aplicação 
da pena de perdimento; e

 • por ponto percentual que ultrapasse a margem de cinco por cento, na diferença 
de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado pelo 
transportador rodoviário ou ferroviário.

Na hipótese de a conduta tipificada neste artigo ensejar também a imposição de sanção 
administrativa, a lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada após 
a conclusão do processo relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a 
decadência.

Aplica-se à empresa de transporte internacional que opere em linha regular, por via aérea ou 
marítima, a multa de:

 • R$ 5.000,00 por veículo cujas informações sobre tripulantes e passageiros não sejam 
prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela RFB; ou

 • R$ 200,00 por informação omitida, limitada ao valor de R$ 5.000,00 por veículo. 

Aplica-se a multa de R$ 15.000,00 ao transportador, de passageiros ou de carga, em viagem 
doméstica ou internacional que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento:

 • sem identificação do proprietário ou possuidor; ou

 • ainda que identificado o proprietário ou possuidor, as características ou a quantidade dos 
volumes transportados evidenciarem tratar-se de mercadoria sujeita à referida pena.

A multa a ser aplicada será de R$ 30.000,00 na hipótese de:

 • reincidência da infração envolvendo o mesmo veículo transportador; ou

 • modificações da estrutura ou das características do veículo, com a finalidade de efetuar o 
transporte de mercadorias ou permitir a sua ocultação.

O disposto não se aplica nas hipóteses em que o veículo estiver sujeito à pena de perdimento 
prevista no inciso V do art. 688, nem prejudica a aplicação de outras penalidades cabíveis.
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Redução das Multas

A regra para os tributos federais é a seguinte: multa lançada e paga tem redução. Isso ocorre 
para estimular o pagamento do crédito tributário lançado.

Mas isso se aplica a todas as multas? Não. Mas a lei tem que dizer a quais multas a redução não 
pode ser aplicada. O RA faz isso em seu art. 734.

A redução se aplica também aos tributos lançados e pagos? Não, a redução é só para as multas. 
O tributo devido deve ser pago, inclusivo com os acréscimos moratórios.

Vejamos então o que diz o art. 732 do RA:  Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o 
pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela RFB, será 
concedida redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:

 • 50%, se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de trinta dias, contados da 
data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento;

 • 40%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contados da 
data em que foi notificado do lançamento;

 • 30%, se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de trinta dias, contados da 
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; 
e

 • 20%, se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de trinta dias, contados da 
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.

Os descontos de 30% e de 20% podem também ser aproveitados no caso de provimento a 
recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância.

Isso significa que a autoridade julgadora de primeira instância havia julgado o processo 
favoravelmente ao contribuinte, mas, por ter exonerado um crédito tributário superior a R$ 
1.000.000,00, foi obrigada a recorrer de ofício para o Carf. No Carf, o julgamento foi favorável 
à RFB e o crédito que havia sido exonerado na DRJ volta a ser exigível do contribuinte. Como o 
contribuinte não teve a oportunidade de pagar as multas com redução após a decisão da DRJ 
(que, inclusive, havia sido favorável a ele), essa oportunidade é dada agora após o julgamento 
no Carf.

20. Intervenientes nas Operações de Comércio Exterior

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 735, § 2º)

Interveniente em operação de comércio exterior é todo aquele que possui relação com a 
operação de comércio exterior. O § 2º do art. 735 do RA define que considera-se interveniente o 
importador, o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, 
o despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador 
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de recinto 
alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha relação, direta 
ou indireta, com a operação de comércio exterior.
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21. Sanções Administrativas a que estão sujeitos os Intervenientes nas 
Operações de Comércio Exterior e o Processo de sua Aplicação

(Decreto nº 6759, de 2009, art. 735 a 735-B e 782 a 783)

Sanções Administrativas

Os Intervenientes em operações de comércio exterior, além das penalidades que vimos até 
agora (perdimento e multa), estão sujeitos também a sanções administrativas, que nada mais 
significam do que restrições de direitos impostas pelo cometimento de infrações.

Há quatro artigos no RA que tratam dessas sanções. O art. 735 trata das sanções aplicáveis 
de forma geral a qualquer interveniente, podendo ser ela uma sanção de advertência, de 
suspensão ou de cancelamento/cassação.

O art. 735-A trata das sanções aplicáveis ao habilitado do RTU, que pode ser uma sanção de 
suspensão ou de exclusão do regime.

O art. 735-B trata do cancelamento do registro especial que autoriza a empresa a operar com 
papel imune.

Por fim, o art. 735-C trata das sanções de advertência e de suspensão, aplicáveis ao responsável 
pela administração de local ou de recinto alfandegado.

Intervenientes nas Operações de Comércio Exterior – Geral

Apesar de o art. 735 do RA reproduzir o art. 76 da Lei nº 10.833, de 2003, que trata dessa 
matéria, uma alteração promovida pela Lei nº 13.043, de 2014, deixou esse artigo do RA 
desatualizado. Dessa forma, reproduziremos as sanções administrativas a partir da lei, mas sem 
deixar de trazer os acréscimos introduzidos pela RA.

A sanção de advertência será aplicada aos intervenientes nas seguintes hipóteses:

 • atraso, de forma contumaz, na chegada ao destino de veículo conduzindo mercadoria 
submetida ao regime de trânsito aduaneiro (atraso sem motivo justificado ocorrido em 
mais de 20% das operações de trânsito aduaneiro realizadas no mês, se superior a 5 o 
número total de operações);

 • emissão de documento de identificação ou quantificação de mercadoria sob controle 
aduaneiro em desacordo com o previsto em ato normativo, relativamente a sua efetiva 
qualidade ou quantidade;

 • prática de ato que prejudique a identificação ou quantificação de mercadoria sob controle 
aduaneiro;

 • consolidação ou desconsolidação de carga efetuada em desacordo com disposição 
estabelecida em ato normativo e que altere o tratamento tributário ou aduaneiro da 
mercadoria;
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 • atraso, por mais de 3 vezes, em um mesmo mês, na prestação de informações sobre carga 
e descarga de veículos, ou movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 
aduaneiro;

 • descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para habilitar-se ou utilizar 
regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais, ou para habilitar-se ou manter 
recintos nos quais tais regimes sejam aplicados;

 • descumprimento de obrigação de apresentar à fiscalização, em boa ordem, os documentos 
relativos à operação em que realizar ou em que intervier, bem como outros documentos 
exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

 • descumprimento de determinação legal ou de outras obrigações relativas ao controle 
aduaneiro previstas em ato normativo não referidas nas alíneas anteriores;

 • descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para executar atividades de 
movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos 
(RA);

 • descumprimento de condição estabelecida para utilização de procedimento aduaneiro 
simplificado (RA);

 • deixar de comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil qualquer alteração das 
informações prestadas para inscrição no registro de despachante aduaneiro ou de ajudante 
(RA).

A sanção de suspensão, pelo prazo de até 12 meses, do registro, licença, autorização, 
credenciamento ou habilitação para utilização de regime aduaneiro ou de procedimento 
simplificado, exercício de atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a 
movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, 
será aplicada na hipótese de:

 • reincidência em conduta já sancionada com advertência (é reincidente quem comete nova 
infração pela mesma conduta já sancionada com advertência, no período de 365 dias, 
contado da data da aplicação da sanção, ou quem não sana a irregularidade que ensejou a 
aplicação da advertência, depois de um mês de sua aplicação, quando se tratar de conduta 
passível de regularização);

 • atuação em nome de pessoa que esteja cumprindo suspensão, ou no interesse desta;

 • delegação de atribuição privativa a pessoa não credenciada ou habilitada, inclusive na 
hipótese de cessão de senha de acesso a sistema informatizado (RA);

 • prática de qualquer outra conduta sancionada com suspensão de registro, licença, 
autorização, credenciamento ou habilitação, nos termos de legislação específica;

 • agressão ou desacato à autoridade aduaneira no exercício da função;

 • realização, por despachante aduaneiro ou ajudante, em nome próprio ou de terceiro, de 
exportação ou importação de quaisquer mercadorias, exceto para uso próprio, ou exercício, 
por estes, de comércio interno de mercadorias estrangeiras (RA).

A sanção de cancelamento ou cassação do registro, licença, autorização, credenciamento ou 
habilitação para utilização de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, exercício de 
atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a movimentação e armazenagem 
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de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, por sua vez, será aplicada na 
hipótese de:

 • acúmulo, em período de 3 anos, de suspensão cujo prazo total supere 12 meses;

 • atuação em nome de pessoa cujo registro, licença, autorização, credenciamento ou 
habilitação tenha sido objeto de cancelamento ou cassação, ou no interesse desta;

 • exercício, por pessoa credenciada ou habilitada, de atividade ou cargo vedados na legislação 
específica;

 • prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização aduaneira, para 
benefício próprio ou de terceiros, inclusive a prestação dolosa de informação falsa ou o uso 
doloso de documento falso nas atividades relacionadas com o despacho aduaneiro (RA);

 • sentença condenatória, transitada em julgado, por participação, direta ou indireta, na 
prática de crime contra a administração pública ou contra a ordem tributária;

 • ação ou omissão dolosa tendente a subtrair ao controle aduaneiro, ou dele ocultar, a 
importação ou a exportação de bens ou de mercadorias;

 • prática de qualquer outra conduta sancionada com cancelamento ou cassação de registro, 
licença, autorização, credenciamento ou habilitação, nos termos de legislação específica;

 • sentença condenatória, transitada em julgado, à pena privativa de liberdade(RA);

 • descumprimento das obrigações eleitorais.

A aplicação dessas sanções compete ao titular da unidade da RFB responsável pela apuração 
da infração, nos casos de advertência ou suspensão, ou à autoridade competente para habilitar 
ou autorizar a utilização de procedimento simplificado, de regime aduaneiro, ou o exercício de 
atividades relacionadas com o despacho aduaneiro, ou com a movimentação e armazenagem 
de mercadorias sob controle aduaneiro, e serviços conexos, nos casos de cancelamento ou 
cassação

Elas serão aplicadas mediante processo administrativo próprio, instaurado com a lavratura de 
auto de infração, acompanhado de termo de constatação de hipótese observada.

Feita a intimação, a não apresentação de impugnação no prazo de 20 (vinte) dias implicará 
revelia, cabendo a imediata aplicação da penalidade.

A intimação poderá ser:

 • pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente preparador, na repartição ou fora dela, 
produzindo efeitos com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, 
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;

 • por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, produzindo efeitos com 
o recebimento no domicílio indicado à Secretaria da Receita Federal do Brasil pelo 
interveniente na operação de comércio exterior ou, se omitida a data do recebimento, com 
o decurso de 15 dias da expedição da intimação ao referido endereço;

 • por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário 
do sujeito passivo ou registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito 
passivo, produzindo efeitos:
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 • 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário 
do sujeito passivo;

 • na data em que o sujeito passivo efetuar consulta ao endereço eletrônico a ele 
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a 
deste inciso;

 • na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.

 • por edital, quando resultarem improfícuos os meios previstos nos incisos I a III deste 
parágrafo, ou no caso de pessoa jurídica declarada inapta perante o Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ, produzindo efeitos com o decurso de 15 dias da publicação ou 
com qualquer manifestação do interessado no mesmo período.

Da decisão que aplicar a sanção cabe recurso, com efeito suspensivo, a ser apresentado 
em 30 (trinta) dias, à autoridade imediatamente superior, que o julgará em instância final 
administrativa.

Nos processos relativos à aplicação de sanção administrativa a despachantes aduaneiros e 
ajudantes, a autoridade a que se refere parágrafo anterior é o Superintendente da Receita 
Federal do Brasil.

Habilitado ao RTU

O habilitado ao RTU será suspenso pelo prazo de três meses:

 • na hipótese de inobservância, por duas vezes em um período de dois anos, dos limites de 
valor ou de quantidade estabelecidos para as importações;

 • quando vender mercadoria sem emissão do documento fiscal de venda;

 • na hipótese em que tiver contra si ou contra o seu representante decisão administrativa 
aplicando a pena de perdimento da mercadoria.

O habilitado ao RTU será excluído do regime:

 • quando for excluído do Simples Nacional;

 • na hipótese de acúmulo, em período de três anos, de suspensão cujo prazo total supere 
seis meses;

 • na hipótese de atuação em nome de microempresa excluída do regime ou no interesse 
desta;

 • na hipótese de importação de mercadoria que não conste da lista positiva.

Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 735 e 783, para efeitos de aplicação e julgamento 
das sanções administrativas estabelecidas neste artigo.

Registro Especial – Papel Imune

O registro especial de que trata o art. 211-B poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela RFB 
se, após a sua concessão, ocorrer uma das seguintes hipóteses:
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 • desatendimento dos requisitos que condicionaram a sua concessão;

 • situação irregular da pessoa jurídica perante o CNPJ;

 • atividade econômica declarada, para efeito da concessão do registro especial, divergente 
da informada perante o CNPJ ou daquela regularmente exercida pela pessoa jurídica;

 • não comprovação da correta destinação do papel na forma a ser estabelecida em 
conformidade com o disposto no inciso II do § 2º do art. 211-B;

 • decisão final proferida na esfera administrativa sobre a exigência fiscal de crédito tributário 
decorrente do consumo ou da utilização do papel destinado à impressão de livros, jornais e 
periódicos em finalidade diversa daquela prevista no art. 211-B.

Responsável pela Administração de Local ou Recinto Alfandegado

A pessoa jurídica de responsável pela administração de local ou recinto alfandegado, fica 
sujeita, observados a forma, o rito e as competências estabelecidos nos arts. 735, 782 e 783, à 
aplicação da sanção de:

 • advertência, na hipótese de descumprimento de requisito técnico ou operacional para o 
alfandegamento, definido com fundamento no art. 13-A

 • suspensão das atividades de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de 
mercadorias sob controle aduaneiro, referidas no caput do art. 13-A, na hipótese de 
reincidência em conduta já punida com advertência, até a constatação pela autoridade 
aduaneira do cumprimento do requisito ou da obrigação estabelecida

Será considerado reincidente o infrator que, no período de trezentos e sessenta e cinco dias, 
contados da data da aplicação da sanção, cometer nova infração pela mesma conduta já 
penalizada com advertência.

Aplica-se somente a sanção administrativa prevista neste artigo quando a conduta praticada 
pelo infrator se enquadrar também no disposto no art. 735.

22. Representação Fiscal para Fins Penais

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 740 a 741)

Sempre que o AFRFB constatar, no exercício de suas atribuições, fato que configure, em tese, 
crime contra a ordem tributária, crime de contrabando ou de descaminho, ou crimes em 
detrimento da Fazenda Nacional ou contra a administração pública federal, deverá efetuar a 
correspondente representação fiscal para fins penais, a ser encaminhada ao Ministério Público, 
na forma estabelecida pela RFB.

A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária será 
encaminhada ao Ministério Público após ter sido proferida a decisão final administrativa, no 
processo fiscal.

Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para 
fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física 
ou jurídica do parcelamento.
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23. Procedimentos Especiais de Controle Aduaneiro

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 793 a 801)
(IN SRF nº 228, de 2002)

(IN RFB nº 1.169, de 2011)

O RA divide os procedimento especiais de controle aduaneiro em três grupos: os procedimentos 
de fiscalização, a medida cautelar fiscal e a declaração de inaptidão de empresa.

Procedimentos de Fiscalização

A MP nº 2.158-35, de 2001, disciplina que, quando houver indícios de infração punível com a 
pena de perdimento, a mercadoria importada será retida pela RFB, até que seja concluído o 
correspondente procedimento de fiscalização.

Disciplinando o disposto neste artigo, a RFB publicou duas instruções normativas que visam 
combater as fraudes no comércio exterior.

A IN SRF nº 228, de 2002, dispõe sobre procedimento especial de verificação da origem dos 
recursos aplicados em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta 
de pessoas. A aplicação desse procedimento, que dura 90 dias, prorrogável por igual período, 
ocorrerá quando houver incompatibilidade entre os volumes transacionados no comércio 
exterior e a capacidade  econômica e financeira evidenciada.

A consequência da aplicação de sua aplicação é que todas as importações que ocorrerem a 
partir de sua instauração serão direcionadas para o canal cinza de conferência, e a mercadoria 
só será liberada mediante prestação de garantia.

A IN RFB  nº 1.169, de 2011, estabelece procedimentos especiais de controle, na importação 
ou na exportação de bens e mercadorias, diante de suspeita de irregularidade punível com 
a pena de perdimento. O procedimento é aplicado sobre a mercadoria sobre a qual recaia a 
suspeita, que ficará retida pelo prazo de até 90 dias, prorrogável por igual período, não havendo 
a possibilidade de liberação mediante prestação de garantia.

A fim de dar instrumentos de combate à fraude, o art. 795 do RA, com base na Lei Complementar 
nº 105, de 2001, disciplinou que, no curso de procedimento de fiscalização aduaneira, o AFRFB 
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros 
de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas 
de depósitos e de aplicações financeiras, quando o exame for considerado indispensável à ação 
fiscal.

Medida Cautelar

O procedimento cautelar fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive 
no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União e de suas autarquias.

A medida cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo de crédito tributário ou 
não tributário, quando o devedor:
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 • sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a 
obrigação no prazo fixado;

 • tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta ausentar-se, visando a elidir o adimplemento da 
obrigação;

 • caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens;

 • contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio;

 • notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal:

 • deixa de pagá-lo no prazo legal, salvo se suspensa sua exigibilidade; ou

 • põe ou tenta por seus bens em nome de terceiros;

 • possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento 
do seu patrimônio conhecido;

 • aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública 
competente, quando exigível em virtude de lei;

 • tem sua inscrição no cadastro de contribuintes declarada inapta, pelo órgão fazendário; ou

 • pratica outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito.

Para a concessão da medida cautelar fiscal, é essencial que seja apresentada prova literal da 
constituição do crédito fiscal e prova documental de algum dos casos mencionados.

 A autoridade competente da RFB procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo 
sempre que o valor dos créditos tributários de responsabilidade deste for superior a trinta por 
cento de seu patrimônio conhecido e a soma dos créditos for superior a R$ 2.000.000,00.

Declaração de Inaptidão de Empresas

Será declarada inapta, nos termos e condições definidos pela RFB, a inscrição no CNPJ da pessoa 
jurídica que não for localizada no endereço informado ao CNPJ.

Será também declarada inapta a inscrição da pessoa jurídica que não comprove a origem, a 
disponibilidade e a efetiva transferência, se for o caso, dos recursos empregados em operações 
de comércio exterior. Isso não se aplica quando configurado o acobertamento dos reais 
intervenientes ou beneficiários em uma operação de comércio exterior, hipótese em que será 
aplicada a multa de 10% do valor da operação à pessoa jurídica que cedeu seu nome para a 
realização de operações de comércio exterior de terceiros.

24. Destinação de Mercadorias

(Decreto nº 6759, de 2009, arts. 803 a 806)

A destinação das mercadorias, se abandonadas, entregues à Fazenda Nacional ou objeto de 
pena de perdimento, será feita por:

 • alienação, mediante:

 • licitação; ou



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2208

 • doação a entidades sem fins lucrativos;

 • incorporação ao patrimônio de órgão da Administração Pública;

 • destruição; ou

 • inutilização

As mercadorias poderão ser destinadas:

 • após decisão administrativa definitiva, ainda que relativas a processos pendentes de 
apreciação judicial, inclusive as que estiverem à disposição da Justiça como corpo de delito, 
produto ou objeto de crime, salvo determinação expressa em contrário, em cada caso, 
emanada de autoridade judiciária; ou

 • imediatamente após a formalização do procedimento administrativo-fiscal pertinente, 
antes mesmo do término do prazo de impugnação, quando se tratar de:

 • semoventes, perecíveis, inflamáveis e explosivos ou outras mercadorias que exijam 
condições especiais de armazenamento;

 • mercadorias deterioradas, danificadas, estragadas, com data de validade vencida, que 
não atendam exigências sanitárias ou agropecuárias, ou que estejam em desacordo 
com regulamentos ou normas técnicas, e que devam ser destruídas; ou

 • cigarros e outros derivados do tabaco, apreendidos por infração fiscal sujeita a pena de 
perdimento, que devem ser destruídos.

O produto da alienação por licitação terá a seguinte destinação:

 • 60% ao FUNDAF.

 • 40% à seguridade social.

Serão expedidos novos certificados de registro e licenciamento de veículos em favor de 
adquirente em licitação ou beneficiário da destinação de que trata este artigo, mediante a 
apresentação de cópia da decisão que aplica a pena de perdimento em favor da União, ficando 
os veículos livres de multas, gravames, encargos, débitos fiscais e outras restrições financeiras e 
administrativas anteriores a tal decisão.

As multas, gravames, encargos e débitos fiscais referidos serão de responsabilidade do 
proprietário do veículo à época da prática da infração punida com o perdimento.

Não haverá incidência de tributos federais sobre o valor da alienação, mediante licitação.

Na hipótese de decisão administrativa ou judicial que determine a restituição de mercadorias 
que houverem sido destinadas, será devida indenização ao interessado, com recursos do 
FUNDAF, tendo por base o valor declarado para efeito de cálculo do imposto de importação 
ou de exportação, ou o valor constante do procedimento fiscal correspondente nos casos em 
que: não houver declaração de importação ou de exportação; a base de cálculo do imposto de 
importação ou de exportação apurada for inferior à declarada; ou em virtude de depreciação, o 
valor da mercadoria apreendida em posse do interessado for inferior ao declarado.

Ao valor da indenização será aplicada a taxa de juros Selic, tendo como termo inicial a data da 
apreensão.
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25. Subfaturamento e Retenção de Mercadorias

(IN RFB nº 1.169, de 2011)

O termo retenção não se confunde com o termo apreensão. Apreender uma mercadoria 
significa que será aplicada a ela a pena de perdimento. Retê-la, por outro lado, significa que 
existe uma suspeita de irregularidade, que ainda precisa ser comprovada.

A IN RFB nº 1.169, de 2011, que vimos quando do estudo dos procedimentos especiais de 
controle aduaneiro, aplica-se a toda operação de importação ou de exportação de bens ou de 
mercadorias sobre a qual recaia suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento.

Uma das suspeitas de irregularidade previstas em seu art. 2º, que autoriza o início do 
procedimento especial, é justamente em relação à autenticidade, decorrente de falsidade 
material ou ideológica, de qualquer documento comprobatório apresentado, tanto na 
importação quanto na exportação, inclusive quanto ao preço pago ou a pagar, recebido ou a 
receber.

Ou seja, está expresso na IN RFB nº 1.169, de 2011, que o subfaturamento (que traz como 
consequência óbvia a falsidade dos documentos instrutivos do despacho aduaneiro) é hipótese 
de aplicação do procedimento especial de controle aduaneiro.

E diz o art. 5º dessa instrução normativa que a consequência da aplicação do procedimento é a 
retenção da mercadoria até a sua conclusão.

Então fica claro que, quando houver suspeita de subfaturamento, a mercadoria ficará retida 
para aplicação do procedimento especial de controle aduaneiro.

Mas a pergunta que pode surgir é: o subfaturamento leva ao perdimento da mercadoria? A 
resposta da RFB para essa questão é sim.

O inciso VI do art. 689 do RA dispõe que será aplicada a pena de perdimento da mercadoria 
estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação, se qualquer documento necessário 
ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado. E subfaturamento, como 
já dissemos, sempre estará acompanhado da falsidade da fatura, documento esse necessário 
ao desembaraço. Para reforçar essa ideia do perdimento no caso do subfaturamento, o RA traz 
no § 3º-A do art. 689  a explicação de que a falsidade de que trata o inciso VI do art. 689 inclui 
tanto a material quanto a ideológica.

Além disso, se a mercadoria já tiver sido desembaraçada, o inciso XI do art. 689 do RA dá uma 
outra base legal para o perdimento de mercadoria subfaturada: estrangeira, já desembaraçada 
e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte, mediante artifício doloso.

Não obstante o exposto, diversos tribunais têm se mostrado contrários à aplicação da pena de 
perdimento no caso de subfaturamento, defendendo haver multa específica para essa infração.
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26. Valoração Aduaneira

(Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT)
(Decisão CMC nº 13, de 2007)

(MP nº 2.158-35, de 2001, art. 88)
(Lei nº 10.833, de 2003, art. 70)

O Comércio Internacional, em situação de livre mercado, produz, nos países intervenientes, 
inúmeros efeitos, ora positivos, ora negativos, que precisam, constantemente, ser vigiados e 
monitorados por seus governos. Neste contexto, a tarifa aduaneira constitui um instrumento 
importantíssimo de política econômica, controlando e regulando aqueles efeitos. Muitas vezes, 
alíquotas de imposto de importação são definidas, aumentadas ou diminuídas tendo em vista 
políticas de desenvolvimento e expansão de determinadas regiões ou setores produtivos 
ou simplesmente a necessidade de abastecimento interno. Não importa a razão de sua 
implementação, a aplicação de uma alíquota de Imposto de Importação sobre uma mercadoria 
importada terá sempre por objetivo a provocação de um efeito positivo em relação à política 
econômica adotada pelo país.

Ressalte-se que os tributos aduaneiros caracterizam-se muito mais pelo seu efeito regulatório 
da economia do que por uma possível finalidade arrecadatória. São, em outras palavras, 
tributos de natureza extrafiscal, com função econômica.

O efeito que se procura alcançar, no entanto, somente será eficaz quando a tributação seja 
aplicada sobre uma base real e correta. A livre manipulação da base de cálculo do tributo 
aduaneiro, tanto pelos importadores, ou exportadores, quanto pelos governos, provoca 
inúmeras incertezas e prejuízos aos comerciantes internacionais e pode até mesmo provocar 
a anulação dos efeitos que, originalmente, eram almejados, bem como comprometer a 
credibilidade dos controles implementados. 

E é precisamente nesta questão, da determinação da base de cálculo, que reside a grande 
importância da Valoração Aduaneira. Com o desenvolvimento de uma economia globalizada, 
firmada fundamentalmente num cenário de livre comércio de mercadorias entre os países, 
tornou-se necessária a criação de regras e normas a serem aplicadas por todos para a 
determinação da base de cálculo dos direitos aduaneiros, proporcionando, dessa forma, uma 
relação mais uniforme e transparente entre os países, e a inibição de mecanismos de proteção 
extra tarifários praticados pelos governos bem como a livre manipulação dos valores declarados 
pelos comerciantes. 

Histórico

Após a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos haviam se tornado a maior potência 
econômica mundial, os meios de produção da Europa estavam destruídos, o comércio 
estagnado e a inflação era um fenômeno generalizado.  Em 1947, com vistas à eliminação de 
barreiras comerciais bem como de qualquer outro tipo de protecionismo, estabeleceu-se, 
através da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Emprego, realizada em Genebra, 
um acordo sobre política internacional visando o crescimento do comércio internacional. Foi 
criado o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT baseado no princípio de que 
o comércio deve ser conduzido de forma não discriminatória.
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As principais medidas protecionistas combatidas nesse acordo dizem respeito às políticas 
discriminatórias a países distintos, às políticas discriminatórias internas, à prática de dumping, 
ao uso de bases de cálculo de tarifas arbitrárias e fictícias, às quotas e aos subsídios. Dessa 
forma, o artigo I do GATT impõe a Cláusula da Nação mais Favorecida, em que todos os 
benefícios concedidos por um país a outro devem ser estendidos a todos os signatários do 
acordo. O artigo III, por sua vez, veda a discriminação, em termos de tributos internos, da 
mercadoria importada frente à mercadoria nacional (princípio da paridade). O artigo VI trata de 
dumping, o artigo VII de valoração aduaneira, o artigo XI das quotas e o artigo XVI dos subsídios.

Historicamente, essa foi a primeira abordagem mundial sobre a valoração aduaneira. Os países 
que celebraram o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT reconheciam a 
necessidade de padronização, tanto quanto possível, do conceito de valor aduaneiro.

O Artigo VII do GATT, em linhas gerais, dispõe que o valor aduaneiro da mercadoria importada 
deve ser determinado com base no “valor real” da mercadoria importada ou de mercadoria 
similar, vedando o uso da mercadoria nacional como paradigma bem como o uso de valores 
arbitrários ou fictícios. Por outro lado, define “valor real” como o preço pelo qual, em épocas e 
lugares determinados pela legislação do país importador por ocasião das operações comerciais 
normais, essas mercadorias são vendidas ou oferecidas à venda em condições de plena 
concorrência.

Não obstante a vedação de utilização de valores arbitrários ou fictícios como base de cálculo 
das tarifas aduaneiras, o conceito de “valor real” traz em si uma certa subjetividade, o que 
resultou em dois sistemas de valoração  baseados no mesmo acordo, mas diferenciando-se 
frontalmente no conceito de valor.

O primeiro deles foi concebido em Bruxelas, no ano de 1947, pelo Grupo de Estudos sobre a 
União Aduaneira Europeia. O trabalho desse grupo foi completado em meados de 1949, tendo 
sido considerado desejável, na ocasião, a celebração de uma convenção internacional, que veio 
a ser chamada de Convenção sobre Valoração de Mercadorias para fins Aduaneiros, assinada 
em Bruxelas, em 15 de dezembro de 1950, vindo a vigorar em 28 de julho de 1953.

A Definição do Valor de Bruxelas – DVB foi desenvolvida a partir da noção teórica do valor. 
Dessa forma estabelecia que, para os fins de aplicação de tarifas aduaneiras “ad valorem”, o 
valor aduaneiro das mercadorias importadas destinadas a consumo, seria o preço normal, 
ou seja, o preço estimado que se pode fixar para estas mercadorias, no momento em que 
os direitos aduaneiros são exigíveis, como resultado de uma venda efetuada em condições 
de livre concorrência entre um comprador e um vendedor independentes um do outro. Esta 
única regra, baseada no preço normal das mercadorias importadas, permitia às administrações 
aduaneiras dos países importadores um poder discricionário bastante grande já que o conceito 
de preço normal é excessivamente vulnerável. De fato, foram definidas listas com os valores de 
cada espécie de mercadoria.

A despeito da larga aplicação da Definição do Valor de Bruxelas – DVB, criada pela mencionada 
convenção, que chegou a ser subscrita por 33 países, e cujos princípios foram adotados por 
inúmeros outros países que não assinaram a convenção (inclusive o Brasil), havia no meio 
comercial internacional uma crescente insatisfação das principais potências comerciais com os 
sistemas de valoração aduaneira em uso no final da década de 1960 e início da década de 1970. 
Esses sistemas eram acusados de suscitarem muitas questões controvertidas e de possuírem, 
embutidas em suas regras, características protecionistas que atuavam como barreiras ao 
comércio internacional.
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Destarte, na Rodada Tóquio das Negociações Comerciais Multilaterais, de 1973 a 1979, no âmbito 
do GATT, as partes interessadas decidiram reiniciar os esforços no sentido de estabelecer um 
sistema de valoração aduaneira que pudesse ser subscrito por todos, e solucionar os problemas 
dos sistemas então vigentes. Dessas negociações, surgiu o Acordo sobre a Implementação do 
Artigo VII do GATT, chamado de Acordo de Valoração Aduaneira do GATT (AVA-GATT).

Desde a vigência do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, o número de países membros 
tem aumentado constantemente, ocorrendo o inverso com a Convenção sobre Valoração de 
Mercadorias para Fins Aduaneiros (Definição do Valor de Bruxelas).

O Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT, conhecido como o Acordo de 
Valoração Aduaneira – AVA, baseia-se na noção positiva de valor e define que o valor aduaneiro 
de mercadorias importadas deve ser determinado a partir de preços efetivamente pagos ou a 
pagar. O valor passa a ser baseado no preço efetivamente praticado da mercadoria importada 
ou de mercadoria idêntica ou similar. O preço tem que ser real, ou seja, somente valores 
efetivamente praticados podem ser utilizados para valoração da mercadoria importada. 
Este acordo estabelece que a determinação do valor aduaneiro será efetuada pela aplicação 
sucessiva de seis métodos, sendo o primeiro deles  baseado no valor de transação.

Na Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, concluída em 1994, o Acordo 
tornou-se parte integrante do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT, 
passando a ser obrigatório para todos os membros da Organização Mundial de Comércio – 
OMC, criada nessa rodada de negociações.

Acordo de Valoração Aduaneira

A valoração aduaneira tem como objeto única e exclusivamente a determinação da base cálculo 
dos tributos aduaneiros, não servindo, pois, para nenhuma outra função. Há que se diferenciar, 
conceitualmente, valor aduaneiro de quaisquer outros valores que possam ser identificados 
em uma relação comercial.  A determinação do valor aduaneiro é o procedimento que visa 
estabelecer um valor sobre a qual incidirá os tributos aduaneiros, utilizando-se dos princípios 
e das regras emanadas do AVA-GATT, não refletindo, necessariamente, o valor faturado ou 
cambial, nem implicando modificação destes.

Não se confundem os termos subvaloração com subfaturamento ou supervaloração com 
superfaturamento. Enquanto a sub ou a supervaloração representam uma incorreta 
determinação da base de cálculo dos tributos, nos termos do que dispõe o AVA-GATT, 
o sub e o superfaturamento são práticas ilícitas, materializadas na emissão de fatura 
comercial que não representa a verdadeira negociação, ora para sonegar o pagamento 
de tributos (subfaturamento), ora para realizar remessas ilegais de moeda para o exterior 
(superfaturamento).

Princípios Gerais

Antes de analisarmos as regras explicitadas no AVA, é preciso identificar e compreender os 
princípios que o norteiam. Princípios, por sua vez, são as regras das regras, as normas das 
normas. São os valores, originalmente definidos que precisam ser respeitados e observados 
tanto na elaboração das normas quanto em sua interpretação. O entendimento e a correta 
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aplicação do Acordo de Valoração passam necessariamente pela compreensão dos seus 
princípios. 

Princípio da Neutralidade: Por este princípio fica determinado que a valoração aduaneira 
não poderá ser utilizada para qualquer outro fim que não o de determinar a base de cálculo 
dos tributos aduaneiros. Ao AVA não interessa outros efeitos. Em nenhuma hipótese os 
procedimentos de valoração podem ser utilizados para combater o dumping ou outras práticas 
desleais de comércio.

Princípio da Equidade: Este princípio determina que os procedimentos devem ser justos e 
adequados. Aplicam-se os mesmos direitos para os casos semelhantes. As regras devem ser 
aplicadas com o intuito de se buscar o valor correto e justo, nunca para beneficiar ou prejudicar 
alguém ou o próprio Estado.

Princípio da Uniformidade: As regras devem ser aplicadas com uniformidade, para qualquer 
contribuinte, em qualquer lugar ou em qualquer tempo.

Princípio da Simplicidade: A valoração aduaneira deve basear-se em critérios simples e 
equitativos. A determinação do valor aduaneiro deve ser sempre demonstrada e comprovada 
com elementos que sejam facilmente assimiláveis.

Princípio da Harmonia com as Práticas Comerciais: Os procedimentos de valoração aduaneira 
deverão respeitar os princípios e as regras  que regulam as práticas comerciais internacionais. 
Dessa forma a valoração aduaneira não pode eximir-se de analisar o conteúdo jurídico dos 
contratos. Tampouco deverá exigir formalidades que, segundo as práticas comerciais, sejam 
dispensáveis.

Princípio da não Distinção entre Fontes de Suprimento: Por este princípio, a valoração 
aduaneira não deve fazer distinção de mercadorias em função de sua origem. O AVA reconhece 
que as mercadorias poderão ter preços diferenciados em função de onde sejam produzidas, 
devendo tais diferenças ser respeitadas e analisadas sem qualquer discriminação.

Princípio da Primazia do Valor de Transação: Este princípio determina que a base de valoração 
de mercadorias importadas deve ser, sempre que possível, o seu valor de transação.

Princípio da Leal Concorrência: Por este princípio, a valoração aduaneira, para alcançar seus 
objetivos, deve considerar que os preços praticados somente serão normais em situação de 
livre concorrência. Qualquer situação que afete a livre e leal concorrência deve ser observada e 
considerada como anormal nos procedimentos de valoração.

Princípio da Precisão: A determinação do valor aduaneiro deve ser precisa e quantificável, seja 
qual for o método de valoração a ser aplicado. Por este princípio fica impedida a determinação 
do valor aduaneiro a partir de valores mínimos, médios, aproximados, arbitrários ou fictícios.

Princípio do Sigilo: Todos os documentos e informações prestadas pelos importadores à 
administração aduaneira devem ser tratados com sigilo comercial e fiscal.

Princípio da Publicidade: As normas de valoração, para que sejam aplicadas, devem ser 
publicadas pelos países importadores.
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Estrutura do AVA

O Acordo Sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio 1994 
– GATT, conhecido como Acordo de Valoração Aduaneira, tal como concebido, apresenta-se 
com a seguinte estrutura: Introdução Geral; Parte I – Normas Sobre Valoração Aduaneira; Parte 
II – Administração do Acordo, Consultas e Solução de Controvérsias; Parte III – Tratamento 
Especial e Diferenciado; Anexo I – Notas Interpretativas; Anexo II – Comitê Técnico de Valoração 
Aduaneira; e Anexo III.

Introdução Geral

Nesta parte são estabelecidas algumas regras e princípios que devem ser observados na 
aplicação e na interpretação dos dispositivos do Acordo.

Parte I – Normas Sobre Valoração Aduaneira

Compreendida pelos Artigos de 1 a 15, essa parte do Acordo dispõe sobre os métodos de 
valoração e outras considerações necessárias à determinação do valor aduaneiro.

Os métodos de valoração estão definidos nos Artigos de 1 a 8 da seguinte forma:

a)  Primeiro Método – Valor de Transação das mercadorias importadas, ajustado conforme 
disposições do Artigo 8.

b)  Segundo Método – Valor de Transação de mercadorias idênticas.

c)  Terceiro Método – Valor de Transação de mercadorias similares.

d)  Quarto Método – Valor Dedutivo (preço de venda).

e)  Quinto Método – Valor Computado

f)  Sexto Método – Critérios razoáveis.

Os métodos de valoração serão analisados adiante.

Além dos métodos de valoração, essa parte do Acordo trata também de outras questões, tais 
como: a taxa de conversão de câmbio a ser utilizada na determinação do valor aduaneiro que 
deve ser aquela publicada pelas autoridades competentes do país de importação; o tratamento 
confidencial a ser dado às informações fornecidas pelo importador; o direito a recurso à 
determinação do valor aduaneiro; sobre a necessidade de publicação de normas administrativas, 
pelo país de importação, referentes a aplicação do Acordo; sobre a possibilidade de retardar a 
determinação definitiva do valor aduaneiro, permitindo ao importador retirar as mercadorias 
da alfândega, apresentando, se for exigido, garantia suficiente na forma de fiança, depósito ou 
qualquer outro instrumento; que os Artigos do Acordo devem ser interpretados e aplicados 
conjuntamente com as Notas Interpretativas; sobre o direito que tem o importador de receber 
da aduana do país de importação, uma explicação por escrito sobre como foi determinado o 
valor aduaneiro das mercadorias por ele importadas; e que nenhuma disposição  do Acordo pode 
ser interpretada como restrição ou questionamento dos direitos que têm as administrações 
aduaneiras de se assegurarem da veracidade ou exatidão de qualquer afirmação, documento 
ou declaração apresentados para fins de valoração aduaneira.
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Parte II – Administração do Acordo, Consultas e Solução de Controvérsias

Esta parte do Acordo, compreendida pelos Artigos 18 e 19, dispõe sobre a criação do Comitê 
de Valoração Aduaneira, composto por representantes dos países Membros, vinculado à 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Comitê Técnico de Valoração Aduaneira vinculado 
à Organização Mundial de Aduanas (OMA). Estabelece também a forma como devem ser 
encaminhadas consultas e sobre a solução de controvérsias.

Parte III – Tratamento Especial e Diferenciado

Estabelece que os países em desenvolvimento poderão adiar a aplicação do Acordo por cinco 
anos (Artigo 20), na forma como prescreve e que os países desenvolvidos Membros prestarão 
assistência técnica, em termos mutuamente acordados, aos países em desenvolvimento 
Membro, quando estes a solicitarem.

Anexo I – Notas Interpretativas

As Notas Interpretativas são parte integrante do Acordo. Tratam de interpretar os conceitos e 
as regras dele emanadas. Tais notas começam estabelecendo e explicando a regra da aplicação 
sucessiva dos métodos e define que as mercadorias importadas devem ser valoradas de 
acordo como as disposições do Artigo 1 (Primeiro Método) sempre que forem atendidas as 
condições nele previstas, e quando o valor aduaneiro não puder ser determinado dessa forma, 
deve-se passar sucessivamente aos Artigos seguintes, até chegar ao primeiro que permita 
determinar tal valor. A seguir apresenta Notas Interpretativas aos Artigos do Acordo, definindo, 
complementando e exemplificando a sua aplicação. O detalhamento do conteúdo das citadas 
Notas será tratado na medida em que os assuntos sejam abordados no decorrer do texto.

Anexo II – Comitê Técnico de Valoração Aduaneira

O Anexo II define a finalidade do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira como sendo a de 
conseguir, no nível técnico, uniformidade na interpretação e aplicação do Acordo. Trata 
também das suas responsabilidades, sua estrutura de funcionamento, representação, agenda, 
documentos emanados, entre outros assuntos.

Anexo III

O Anexo III discute a possibilidade de postergação por cinco anos da aplicação do Acordo 
pelos países em desenvolvimento, e sobre algumas reservas que os países podem fazer em 
relação a alguns dispositivos do Acordo. Nesta parte ainda, dispõe que o “Artigo 17 reconhece 
que, ao aplicar o Acordo, as administrações aduaneiras podem ter necessidades de averiguar 
a veracidade ou a exatidão de qualquer afirmação, documento ou declaração que lhes for 
apresentada para fins de valoração aduaneira. As Partes concordam ainda que o artigo admite 
igualmente que se proceda a investigações para, por exemplo, verificar se os elementos para a 
determinação do valor, apresentados ou declarados às autoridades aduaneiras alfandegárias, 
são completos e corretos. Os Membros, nos termos de suas leis e procedimentos nacionais, 
têm o direito de contar com a cooperação plena dos importadores para tais investigações”.
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Primeiro Método de Valoração – Valor de Transação

Dispõe o Artigo 1 do AVA:

O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto é, o preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país 
de importação, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8, ................

Os membros signatários do Acordo reconhecem que a base para a valoração aduaneira das 
mercadorias importadas deve ser, sempre que possível, o seu valor de transação. Existem 
algumas situações, expressamente discriminadas no referido Artigo, que impedem a aplicação 
do primeiro método, e que serão tratadas posteriormente.

Depreende-se do próprio texto do Artigo 1 que as condições intrínsecas de aplicação do método 
são a ocorrência de uma venda e que tal venda tenha sido para exportação para o país de 
importação. Em qualquer hipótese em que uma ou ambas condições não estejam presentes, 
fica prejudicada a determinação do valor aduaneiro pela aplicação primeiro método.

O AVA não define, em momento algum, o alcance do termo “venda”. No entanto, a Opinião 
Consultiva 1.1, emanada pelo Comitê Técnico de Valoração Aduaneira da Organização Mundial 
de Aduanas, orienta que o termo venda deve ser tomado em seu sentido mais amplo.

No Direito brasileiro, a compra e venda é o contrato, escrito ou não, pelo qual um dos 
contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro, a pagar-lhe certo preço em 
dinheiro. Esse tipo de contrato é bilateral, consensual, oneroso e comutativo, o que pressupõe 
agentes autônomos, livre formação de suas vontades e obrigações recíprocas. 

A Opinião Consultiva 1.1, citada anteriormente, apresenta uma lista, não exaustiva, de 
situações em que as mercadorias importadas não são consideradas como tendo sido objeto de 
uma venda. São elas:

a) Remessas gratuitas ou sem valor comercial: quando as transações não envolvem o 
pagamento de um preço, não podem ser consideradas como vendas segundo o Acordo. 
São os casos dos presentes, amostras, doações e materiais promocionais.

b) Mercadorias importadas em consignação: sob esta prática comercial, as mercadorias são 
despachadas para o país de importação não como resultado de uma venda, mas com a 
intenção de serem vendidas por conta do fornecedor, pelo melhor preço obtido. No 
momento da importação, nenhuma venda foi efetuada.

c) Mercadorias importadas por intermediários, que não as compram, porém as vendem após 
a importação.

d) Mercadorias importadas por filiais que não constituem pessoas jurídicas autônomas: no 
caso em que uma filial não pode ser considerada como uma pessoa jurídica  conforme 
a legislação pertinente, não pode ocorrer venda, tendo em vista que uma venda envolve 
necessariamente uma transação entre duas pessoas distintas.

e) Mercadorias importadas sob contrato de aluguel ou de arrendamento mercantil: mesmo 
que o contrato inclua cláusulas de opção de compra das mercadorias, as transações que 
envolvem aluguel ou arrendamento mercantil, por sua natureza, não constituem venda.

f) Mercadorias fornecidas sob empréstimo, que permanecem na propriedade do remetente.
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g) Mercadorias importadas para destruição no país de importação, com o pagamento feito 
pelo remetente pelos serviços prestados pelo importador.

Embora seja elemento essencial, não basta a ocorrência de uma venda para que o primeiro 
método possa ser aplicado. É preciso que tal venda seja realizada para exportação para o país de 
importação. Dessa forma, fica impossibilitada a aplicação do primeiro método quando a venda 
é realizada para o mercado interno do país exportador ou quando é uma venda para exportação 
para um terceiro país. Exemplo desta última situação ocorre quando uma mercadoria é 
importada pelo país A, mas foi vendida para o país B. Neste caso ocorreu uma venda, a venda 
foi para exportação, mas não foi para o país de importação, prejudicando, portanto, a utilização 
do primeiro método.

Impedimentos para a Aplicação do Primeiro Método

Consta no texto do Artigo 1º do AVA que o valor aduaneiro das mercadorias importadas será o 
valor de transação, desde que:

a)  não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador, ressalvadas as 
que;

I – sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de importação;

II – limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou

III – não afetem substancialmente o valor das mercadorias;

A transferência do domínio da mercadoria, pressuposto de um contrato de compra e venda, 
pode ficar comprometida com a existência de restrições a sua livre utilização posterior, e nesse 
caso a inaplicabilidade do método do valor de transação decorrerá da descaracterização da 
venda. No entanto, casos há em que existem restrições à cessão ou utilização posterior da 
mercadoria sem que fique prejudicada a transferência do domínio da mesma, situação que 
deve ser analisada sob a ótica desse impedimento.

Ressalvadas aquelas elencadas acima, qualquer outra restrição à livre utilização da mercadoria 
importada impede a aplicação do primeiro método de valoração. Ao excepcionar as restrições 
que não afetem substancialmente o valor das mercadorias, o AVA-GATT determina que somente 
aquelas que afetam o valor serão capazes de prejudicar a aplicação do método.

b)   a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contraprestação para qual 
não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração.

Neste ponto, o Acordo de Valoração Aduaneira define como elemento impeditivo de aplicação 
do método do valor de transação a existência de alguma condição ou contraprestação a que 
estejam sujeitos a venda ou o preço da mercadoria importada, ressalvando a situação em que 
se possa determinar um valor em relação às mercadorias.

Nos termos da Opinião Consultiva 16.1, emanada pelo Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, 
o valor da condição ou da contraprestação, quando for conhecido e estiver relacionado com as 
mercadorias importadas, faz parte do preço efetivamente pago ou a pagar, devendo nele estar 
incluído.
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A Nota Interpretativa ao Artigo 1, Parágrafo 1(b), do Acordo de Valoração Aduaneira cita 
as seguintes situações como exemplo de venda e preço sujeitos a alguma condição ou 
contraprestação:

a)  o vendedor fixa o preço das mercadorias importadas sob a condição de o comprador 
adquirir também outras mercadorias em quantidades especificadas;

b)  o preço das mercadorias importadas depende do preço ou preços  pelos quais o seu 
comprador vende outras mercadorias ao vendedor das mercadorias importadas;

c)  o preço é fixado com base em uma forma de pagamento alheia às mercadorias importadas, 
tal como quando estas são mercadorias semiacabadas que tenham sido fornecidas pelo 
vendedor sob a condição de lhe ser enviada uma determinada quantidade das mercadorias 
acabadas.

A mesma Nota determina também que as condições e contraprestações relacionadas com a 
produção ou a comercialização das mercadorias importadas não devem resultar na rejeição 
do valor de transação e cita como exemplo casos em que o comprador forneça ao vendedor, 
projetos de engenharia e planos elaborados no país de importação e que o comprador tome 
a seu cargo, por sua própria conta, ainda que mediante acordo com o vendedor, as atividades 
com a comercialização das mercadorias importadas.

c)  nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subsequente das 
mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos que 
um ajuste adequado possa ser feito, de conformidade com as disposições do Artigo 8º.

Sendo o vendedor beneficiado com alguma parcela do resultado da revenda, da cessão ou 
da utilização subsequente das mercadorias importadas, o método do valor de transação não 
poderá ser aplicado, já que o preço praticado, neste caso, não representará todo o pagamento. 
No entanto, se o valor de tal parcela puder ser determinado, um ajuste ao preço efetivamente 
pago ou a pagar poderá ser feito, nos termos do que dispõe o Artigo 8º do AVA.

No entanto, pagamentos que sejam efetuados pelo comprador ao vendedor que não se 
relacionem com as mercadorias importadas, tais como dividendos, não devem fazer parte do 
valor aduaneiro.

d)  não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou se houver, que o valor de transação 
seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2º deste Artigo.

Conforme o Artigo 15º do AVA, parágrafo 4º, as pessoas serão consideradas vinculadas somente 
se:

a)  uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra;

b)  forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;

c)  forem empregador e empregado;

d)  qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver 5% ou mais das 
ações ou títulos emitidos com direito a voto de ambas;

e)  uma delas, direta ou indiretamente, controlar a outra;

f)  forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira pessoa; ou
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g)  juntos controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa;

h)  forem membros da mesma família.

A vinculação entre as pessoas pode proporcionar relações diferenciadas nas transações 
comerciais com afetação nos preços e nas condições, gerando muitas vezes situações 
privilegiadas em relação a outras transações que venham ocorrer entre pessoas não vinculadas. 
No entanto, a sua simples ocorrência não representa motivo suficiente para se considerar o 
valor de transação inaceitável para fins de valoração. Ficando comprovado que a vinculação 
não influenciou o preço, o valor de transação pode ser aceito e a valoração pode ser realizada 
pela aplicação do primeiro método. 

Se a administração aduaneira, com base em informações prestadas pelo importador, ou por 
outros meios, tiver motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço, deverá 
comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para contestar. 

O parágrafo 2º (b), do Artigo 1º, do AVA, estabelece que o valor de transação será aceito e 
as mercadorias serão valoradas pelo primeiro método, sempre que o importador  demonstrar 
que tal valor se aproxima muito de um dos seguintes, vigentes ao mesmo tempo ou 
aproximadamente ao mesmo tempo:

I –  o valor de transação em vendas a compradores não vinculados, de mercadorias idênticas ou 
similares destinadas a exportação para o mesmo país de importação;

II –  o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com base 
nas disposições do Artigo 5º;

III –  o valor aduaneiro de mercadorias idênticas ou similares, tal como determinado com base 
nas disposições do Artigo 6º.

Trata o presente dispositivo do estabelecimento de valores critérios, que somente podem 
ser utilizados para efeito comparativo, não podendo vir a substituir o valor de transação. A 
utilização destes valores, por iniciativa do importador, serve para demonstrar que o preço das 
mercadorias importadas não foi influenciado pela vinculação existente entre o comprador e o 
vendedor.

Note-se que o AVA, ao referir-se às relações entre as pessoas envolvidas na transação comercial, 
trata-as sempre como comprador e vendedor e não como importador e exportador. Casos há 
em que a figura do importador não se confunde com o comprador, e que o exportador não se 
confunde com o vendedor.

Preço efetivamente pago ou a pagar
O Artigo 1º do AVA ao determinar que o valor aduaneiro é o valor de transação, define-o 
como sendo o preço efetivamente pago ou a pagar em uma venda para exportação para o 
país de importação, ajustado conforme o Artigo 8º. Não existindo os elementos que impeçam 
a aplicação do método do valor de transação, previamente a qualquer consideração sobre 
os ajustes necessários ou facultativos é preciso analisar o alcance da expressão “preço 
efetivamente pago ou a pagar”.

A Nota interpretativa ao Artigo 1º do AVA define que o preço efetivamente pago ou a pagar  é 
o pagamento total efetuado ou a ser efetuado pelo comprador ao vendedor, ou em benefício 
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deste, como condição de venda das mercadorias importadas. Dessa forma, qualquer pagamento 
que seja efetuado direta ou indiretamente pelo comprador ao vendedor, pela mercadoria 
importada será considerado como preço efetivamente pago ou a pagar. Não precisa implicar 
necessariamente numa transferência em dinheiro, podendo ser materializado por carta de 
crédito ou outros instrumentos. O preço efetivamente pago ou a pagar refere-se ao preço 
das mercadorias importadas. Não raro, outros valores que não aqueles constantes de fatura 
comercial, deverão ser agregados a estes para compor o preço efetivamente pago ou a pagar.

Pagamentos indiretos farão parte do preço efetivamente pago ou a pagar, na medida em que se 
referem às mercadorias importadas, tais como, a liquidação, por parte do comprador, de dívidas 
contraídas pelo vendedor, contraprestações, descontos relativos a transações anteriores, 
seguros, despesas de armazenagem e outros. As comissões de confirmação, da mesma forma, 
fazem parte do preço, quando devam ser pagas pelo comprador a um terceiro para satisfazer 
uma obrigação do vendedor, posto que, ao garantir o pagamento, redunda em benefício deste.

O parágrafo 3º, da já citada Nota Interpretativa ao Artigo 1º do AVA, determina que o valor 
aduaneiro não incluirá os seguintes encargos ou custos, desde que sejam destacados do preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas:

a)  encargos relativos à construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência técnica, 
executados após a importação, relacionados com as mercadorias importadas, tais como 
instalações, máquinas ou equipamentos industriais;

b)  o custo de transporte  após a importação;

c)  direitos aduaneiros e impostos incidentes no país de importação.

Ressalta-se que os elementos, acima, só serão excluídos do valor aduaneiro se estiverem 
destacados do preço.

Ajustes do Artigo 8

O Artigo 1º do AVA determina que o valor aduaneiro será o valor de transação, qual seja, o 
preço efetivamente pago ou a pagar, ajustado de acordo com as disposições do Artigo 8º. A 
Introdução Geral do Acordo estabelece que “o Artigo 1º deve ser considerado em conjunto 
com o Artigo 8º, que estabelece ajustes ao preço efetivamente pago ou a pagar nos casos em 
que determinados elementos, considerados como fazendo parte do valor para fins aduaneiros, 
corram a cargo do comprador, mas não estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a 
pagar pelas mercadorias importadas”.

Nenhum acréscimo poderá ser feito ao preço efetivamente pago ou a pagar, se não estiver 
previsto no Artigo 8º do AVA. Esta sentença, constante do parágrafo 4º do citado artigo, não 
impede que os elementos que devam fazer parte do preço efetivamente pago ou a pagar 
sejam a ele agregados. Além disto, os acréscimos somente poderão ser efetuados se estiverem 
baseados exclusivamente em dados objetivos e quantificáveis. Assim, inexistindo dados 
objetivos e quantificáveis com relação aos acréscimos previstos, o valor de transação não 
poderá ser determinado de acordo com as disposições do Artigo 1º do AVA.
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Ajustes Obrigatórios

O parágrafo 1º do Artigo 8º do AVA estabelece que na determinação do valor aduaneiro, 
segundo as disposições do Artigo 1º, deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou 
a pagar pelas mercadorias importadas:

a)   os seguintes elementos, na medida em que sejam suportados pelo comprador, mas não 
estejam incluídos no preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias:

I – comissões e corretagens, excetuadas as comissões de compra;

II – o custo de embalagens e recipientes considerados, para fins aduaneiros, como formando 
um todo com as mercadorias em questão;

III – o custo de embalar, compreendendo os gastos com mão-de-obra e com materiais;

Ao analisar os ajustes necessários, é preciso ter-se em conta que tais elementos, sempre que 
existam, deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias 
importadas, e somente nos casos em que já não estejam incluídos.

O pagamento de comissões e de corretagens pressupõe a existência da intermediação comercial 
de um agente de compra ou de venda ou de um corretor. São intermediários que trabalham 
normalmente como prestadores de serviços, intermediando negócios, podendo agir em nome 
de um comprador, de um vendedor, de ambos ou de forma independente. Ao pagamento por 
esta prestação de serviços, dá-se o nome de comissão ou corretagem.

O pagamento do valor das comissões ou corretagens poderá ser feito tanto pelo comprador 
como pelo vendedor das mercadorias importadas. Independentemente de quem o faça, e 
a que título, para saber se tal valor deve estar ou não incluído no valor aduaneiro é preciso 
entender a natureza dos serviços prestados pelo intermediário.

As comissões de compras, que são retribuições recebidas por agente de compras, não serão 
acrescentadas ao preço. O agente de compra é aquele que age em nome de um comprador, 
representando-o no exterior.

O agente de venda, por sua vez, age em nome de um vendedor. Se o valor de sua comissão 
deve ser pago pelo comprador separadamente do valor faturado pelas mercadorias, o mesmo 
deverá ser acrescentado ao preço efetivamente pago ou a pagar.

Normalmente, quando o pagamento das comissões ou corretagens é feito pelo próprio 
vendedor, o seu valor já estará incluído no valor faturado, não cabendo, neste caso, falar em 
ajustes, exceto se for uma comissão de compra e estiver destacado.

O Acordo de Valoração Aduaneira trata sempre das figuras vendedor, comprador e agente, não 
se referindo a importador e exportador. Em muitas situações as atividades que caracterizam 
uma importação ou uma exportação são executadas pelos agentes de venda ou de compra, 
respectivamente. Dessa forma é imprescindível, para uma correta valoração, uma perfeita 
identificação de todas as figuras intervenientes e da natureza de sua participação.

Com relação às embalagens, salienta-se que todos os custos envolvidos, incluindo recipientes, 
materiais utilizados, gastos com mão-de-obra, gastos com viagens, sendo suportado pelo 
comprador, independente de quem seja o beneficiário, deverá ser acrescentado ao preço 
efetivamente pago ou a pagar, se já não estiver incluído. 
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b) o valor, devidamente atribuído, dos seguintes bens e serviços, desde que fornecidos direta 
ou indiretamente pelo comprador, gratuitamente ou a preços reduzidos, para serem 
utilizados na produção e na venda para exportação das mercadorias importadas, e na 
medida em que tal valor não tiver sido incluído no preço efetivamente pago ou a pagar:

I – materiais, componentes, partes e elementos semelhantes, incorporados às mercadorias 
importadas;

II – ferramentas, matrizes, moldes e elementos semelhantes, empregados na produção das 
mercadorias importadas;

III – materiais consumidos na produção das mercadorias importadas;

IV – projetos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, trabalhos de arte e de “design”, e 
planos e esboços, necessários à produção das mercadorias importadas e realizados fora do país 
de importação;

Trata o presente dispositivo daqueles elementos fornecidos direta ou indiretamente pelo 
comprador a título gratuito ou a preços reduzidos para serem utilizados na produção ou na 
venda para exportação das mercadorias importadas. Excluem-se aqueles elementos que sejam 
fornecidos a preços normais, pois o valor destes elementos estará, certamente, incluído no 
preço efetivamente pago ou a pagar. Neste contexto o AVA-GATT estabelece apenas a forma de 
se determinar o valor aduaneiro não se referindo em hipótese alguma ao tratamento tributário 
que possa ser dado a estes fornecimentos, haja vista que, em algumas situações, é possível a 
utilização do regime aduaneiro especial de exportação temporária e, neste caso, quando do 
retorno dos bens, a tributação será reduzida.

O presente ajuste alcança também os elementos fornecidos por terceiros, no próprio país de 
importação  ou fora dele, em nome do comprador.

O valor do elemento a ser atribuído, quando o fornecimento for a título gratuito, será o valor de 
aquisição, no caso de o importador comprá-lo de um vendedor não vinculado; será o custo de 
produção, no caso de ter sido produzido pelo próprio importador ou por uma pessoa vinculada 
a ele. Se o elemento tiver sido previamente utilizado o seu custo de aquisição ou de produção 
terá que ser diminuído proporcionalmente, tendo em conta a sua utilização.

No caso de fornecimento de elementos a preços reduzidos, o valor a ser acrescentado ao preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas será a diferença entre o custo de 
aquisição ou de produção de tais elementos e o preço praticado.

A apropriação do valor dos elementos às mercadorias importadas, pode implicar em alguma 
dificuldade no caso destes elementos não estarem incorporados e serem utilizados na 
produção de uma grande quantidade de produtos que não sejam importados de uma única vez. 
Isto ocorre principalmente com os moldes, ferramentas, matrizes, projetos, etc. Neste caso, a 
apropriação poderá ser feita por remessa, pelo que já foi produzido ou todo o custo na primeira 
importação, dependendo da facilidade de cálculo destes valores.

Salienta-se que o valor dos elementos citados no item (iv), da letra (b), do Artigo 8º, transcritos 
acima, somente serão acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar se forem 
necessários  à produção das mercadorias e realizados fora do país de importação.

c)  royalties e direitos de licença relacionados com as mercadorias objeto de valoração, 
que o comprador deva pagar, direta ou indiretamente, como condição de venda dessas 
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mercadorias, na medida em que tais royalties e direitos de licença não estejam incluídos no 
preço efetivamente pago ou a pagar;

Os royalties e direitos de licença poderão compreender, entre outros, os pagamentos 
relativos a patentes, marcas registradas e direitos de autor. Os pagamentos relacionados ao 
direito de reproduzir, assim como aqueles relacionados ao direito de distribuir ou revender as 
mercadorias importadas não serão acrescidos ao preço efetivamente pago ou a pagar por elas, 
salvo, quando tais pagamentos representarem uma condição de venda, para exportação para o 
país de importação, das mercadorias importadas.

Inúmeros casos são comentados pelo Comitê Técnico, mas, em todos eles, a determinação da 
inclusão ou não de um royalty ou um direito de licença, no preço efetivamente pago ou a pagar, 
passa necessariamente pela solução dos seguintes quesitos:

a)  O royalty refere-se às mercadorias importadas?

b)  É condição de venda de exportação para o país de importação?

c)  O seu valor é quantificável em relação às mercadorias importadas?

As negociações que envolvem o pagamento de royalties e direitos de licença são, normalmente, 
transações complexas, envolvendo muitas vezes contratos distintos. Casos há em que são 
pagos direitos diversos, alguns passíveis de serem acrescidos ao preço e outros não. Salienta-
se que, conforme a Nota Interpretativa ao parágrafo 3º do Artigo 8º do AVA, inexistindo dados 
objetivos e quantificáveis com relação aos acréscimos previstos pelas disposições do Artigo 8º, 
o valor de transação não poderá ser determinado de acordo com o disposto no Artigo 1º.

d) o valor de qualquer parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização 
subsequente das mercadorias importadas, que reverta direta ou indiretamente ao 
vendedor.

O presente ajuste dispensa maiores comentários, já que foi tratado no capítulo dos 
impedimentos de aplicação do primeiro método. Trata-se da situação em que o comprador 
deva remeter ao vendedor, parte do resultado obtido com a revenda, cessão ou utilização da 
mercadoria importada. Sendo possível a determinação de tal valor, ele compreenderá  um 
acréscimo ao preço efetivamente pago ou a pagar.

Há que se considerar, no entanto, que este valor nunca será conhecido por ocasião da 
importação, já que depende de um evento posterior, qual seja a sua revenda, cessão ou 
utilização. Neste caso, nos termos do que dispõe o Artigo 13 do Acordo, talvez seja necessário 
retardar a determinação do valor aduaneiro.

Ajustes Facultativos

O Artigo 8º do AVA estabelece em seu parágrafo 2º que, ao elaborar sua legislação, cada 
Membro deverá prever a inclusão ou a exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos 
seguintes elementos.

a) o custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação;

b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao 
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
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c) o custo do seguro.

O Brasil, desde o Decreto nº 92.930, de 1986, com base no Decreto Legislativo nº 9, de 1981, 
que internalizava a Ata Final da Rodada Tóquio de Negociações, já havia optado por incluir tais 
elementos no valor aduaneiro, o que foi confirmado e ratificado pelo Decreto nº 2.498, de 
1998.

Ressalta-se que ao falar do transporte, o Acordo refere-se ao seu custo e não ao valor do frete. 
Assim, mesmo que o transporte seja gratuito ou executado pelo próprio importador, o custo de 
transporte deve ser incluído no valor aduaneiro, tomando-se por base os custos normalmente 
incorridos, na modalidade de transporte utilizada, para o mesmo percurso.

Resumidamente, a análise do valor aduaneiro, determinado segundo as disposições do 
primeiro método de valoração, passa, necessariamente, pela identificação e caracterização dos 
seguintes elementos:

a)  existência das condições:

a 1) ocorrência de venda,

a 2) venda para exportação,

a 3) para o país de importação;

b)  não ocorrência dos impedimentos;

b 1) restrições ao uso,

b 2) condições e contraprestações,

b 3) reversão de parcelas e

b 4) vinculação com afetação no preço;

c) composição do preço efetivamente pago ou a pagar;

d) existência dos ajustes do Artigo 8;

d 1) comissões e embalagens,

d 2) materiais e serviços fornecidos,

d 3) royalties,

d 4) reversão de parcelas e

d 5) custos de transporte e associados.

Antes de adentrarmos no estudo dos métodos substitutivos é preciso ter em mente que a 
grande maioria das operações de importação podem ser valoradas pela aplicação do primeiro 
método, segundo o qual o valor aduaneiro é o valor de transação, ou seja, o preço efetivamente 
pago ou a pagar em uma venda para exportação para o país de importação, ajustado. Porém, 
independentemente do método a ser aplicado, sempre deverá compor o valor aduaneiro os 
custos relativos ao transporte internacional, seguro vinculado a esse transporte e os gastos 
com carga, descarga e manuseio até o local de importação, assim entendido, o local onde se 
formaliza a entrada da mercadoria no território nacional, incluindo, inclusive, as despesas com 
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o descarregamento no território nacional (na zona primária). Consequentemente, os custos 
relativos a transporte, seguro, carga, descarga e manuseio que ocorram no território nacional, 
não devem ser incluídos na base de cálculo, desde que estejam devidamente destacados nos 
documentos.

A base de cálculo, portanto, será o valor das mercadorias, acrescido das despesas necessárias 
para colocá-las no território nacional, sem prejuízo de que sejam feitos os devidos ajustes, 
tais como a inclusão das comissões e corretagens (exceto de compra), das despesas com 
embalagens, pagamento de royalties e direitos relativos às mercadorias importadas, reversão 
de alguma parcela do resultado da revenda dos bens importados, fornecimento de bens, 
insumos, matérias primas, material de embalagens ou projetos de engenharia e estudos 
(realizados no exterior), ao fornecedor, a título gratuito ou a preços reduzidos.

Estes ajustes somente serão feitos se o seu valor já não estiver incluído no valor de transação. 
Destarte, torna-se muito importante o conhecimento dos INCOTERMS, pois eles já definem 
algumas condições contratuais pactuadas entre o vendedor e o comprador, especialmente no 
que se refere aos riscos e custos envolvidos. A simples identificação dos grupos de INCOTERMS 
já permite algumas conclusões sobre a base de cálculo. Por exemplo: O termo EXW estabelece 
que o valor da mercadoria foi pactuado, para entrega na porta da fábrica. Disso resulta 
que todas as despesas relativas à retirada, transporte pelo país estrangeiro, despacho de 
exportação, transporte internacional, seguro até o descarregamento final no estabelecimento 
do comprador correm por conta deste. Para apurar a base de cálculo, estas despesas até a 
chegada na zona primária deverão ser acrescidas no valor da mercadoria.

Segundo Método de Valoração – Valor de Transação de Mercadorias 
Idênticas

O Artigo 2 do AVA estabelece que não sendo possível a determinação do valor aduaneiro 
segundo as disposições do Artigo 1, será ele o valor de transação de mercadorias idênticas 
vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportadas ao mesmo tempo 
que as mercadorias objeto de valoração, ou em tempo aproximado.

O Artigo 15, parágrafo 2º do AVA estabelece o conceito de mercadorias idênticas, como segue:

a) Neste Acordo, entende-se por “mercadorias idênticas” as mercadorias que são iguais 
em tudo, inclusive nas características físicas, qualidade e reputação comercial. Pequenas 
diferenças na aparência não impedirão que sejam consideradas idênticas mercadorias que 
em tudo o mais se enquadram na definição.

Somente poderão ser consideradas idênticas, as mercadorias produzidas no mesmo país que 
as mercadorias objeto de valoração e preferencialmente pela mesma pessoa. Mercadorias 
produzidas por pessoas diferentes somente serão consideradas quando não houver mercadorias 
idênticas produzidas pela mesma pessoa que produziu as mercadorias objeto de valoração.

Do enunciado do segundo método de valoração, Artigo 2º do AVA, fica evidente, assim como 
no primeiro método, que o valor aduaneiro é o valor de transação. Estende-se para este, as 
mesmas regras e definições do valor de transação estabelecidas no Artigo 1º. Diferencia-se, no 
entanto, o segundo do primeiro método apenas no objeto a ser considerado. Enquanto este 
se refere ao valor de transação da própria mercadoria importada, aquele se refere ao valor de 
transação de uma outra mercadoria, idêntica à importada.
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É importante ressaltar que, conforme o parágrafo 4º da Nota Interpretativa ao Artigo 2 do 
AVA, deve ser entendido por valor de transação de mercadorias importadas idênticas um valor 
aduaneiro ajustado conforme as determinações dos parágrafos 1º (b) e 2º deste Artigo, e que 
já tenha sido aceito com base no Artigo 1º. Dessa forma, na aplicação do segundo método de 
valoração, somente poderá ser utilizado o valor de transação de mercadorias idênticas, que 
tenha sido previamente analisado e aceito segundo as disposições do primeiro método de 
valoração.

Salienta-se que a aplicação do segundo método somente poderá ser tentada após ficar 
descartada qualquer possibilidade de aplicação do primeiro.

Na aplicação do segundo método, deve ser utilizado o valor de transação de mercadoria 
idêntica, numa venda no mesmo nível comercial e substancialmente na mesma quantidade 
das mercadorias objeto da valoração. Inexistindo tal venda, será utilizado o valor de transação 
de mercadoria idêntica vendidas em um nível comercial e/ou em quantidade diferente. Neste 
caso o valor deve ser ajustado para levar em consideração as diferenças, desde que tais ajustes 
possam ser efetuados com base em evidência comprovada que claramente demonstre que os 
ajustes são razoáveis e exatos.

A Nota Interpretativa ao Artigo 2º em seu parágrafo 5º esclarece o que foi citado acima:

5. Uma condição para efetuar ajustes motivados por diferenças dos níveis comerciais, ou 
nas quantidades, é que tais ajustes, quer conduzam a um aumento ou a uma diminuição 
no valor, somente sejam feitos com base em evidência comprovada, que claramente 
demonstre que o ajuste é razoável e exato, como listas de preço em vigor, contendo preços 
relativos a diferentes quantidades ou níveis comerciais. Por exemplo, se as mercadorias 
importadas objeto de valoração, consistirem de uma remessa de 10 unidades e as únicas 
mercadorias importadas idênticas para as quais existe um valor de transação envolverem 
uma venda de 500 unidades, e se ficar comprovado que o vendedor concede descontos 
por quantidade, o ajuste necessário poderá ser efetuado recorrendo-se à lista de preços 
do vendedor e utilizando-se o preço aplicável a uma venda de 10 unidades. Para tanto, não 
é necessário que tenha sido efetuada uma venda de 10 unidades contanto que a lista de 
preços seja considerada fidedigna, através de vendas efetuadas em quantidades diferentes. 
No entanto, inexistindo esse critério objetivo, a determinação do valor aduaneiro 
conforme a disposições do Artigo 2º não será adequada. (grifo nosso)

O AVA aceita que possam existir divergências nos preços praticados em função do nível 
comercial e da quantidade e o valor de transação de mercadorias idênticas vendidas em nível 
comercial e/ou quantidades diferentes somente poderá ser utilizado se inexistirem vendas no 
mesmo nível comercial e substancialmente na mesma quantidade e se um ajuste puder ser 
realizado. Caso contrário, a própria utilização do método fica prejudicada.

Outra questão que se apresenta a respeito da aplicação do segundo método, refere-se ao 
tempo. O Artigo 2º do AVA estabelece, para efeito de aplicação do método, que as mercadoria 
idênticas devem ser vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportadas 
ao mesmo tempo que as mercadorias objeto de valoração, ou em tempo aproximado.

O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, através de Nota Explicativa 1.1, parágrafo 11 e 12, 
esclarece que o elemento tempo aplicável é o momento em que as mercadorias objeto de 
valoração foram exportadas e não aqueles em que foram vendidas. Da mesma forma, dever-
se-ia considerar que a expressão “em tempo aproximado” é utilizada simplesmente para 
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moderar a rigidez da expressão “no mesmo tempo”. Partindo-se dos princípios da Equidade, da 
Simplicidade e da Harmonia com as Práticas Comerciais, a expressão “no mesmo tempo ou em 
tempo aproximado” deveria ser interpretada no sentido de abranger um período, tão próximo 
à data da exportação quanto possível, durante o qual as práticas comerciais e as condições de 
mercado que afetem o peço permanecem idênticas.

Quando, na aplicação do segundo método, for encontrado mais de um valor de transação 
de mercadorias importadas idênticas de possível utilização, o mais baixo deles deverá ser o 
utilizado na determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas.

Terceiro Método de Valoração – Mercadorias Similares
O Artigo 3º do AVA estabelece que não sendo possível a determinação do valor aduaneiro 
segundo as disposições do Artigo 1º e do Artigo 2º, será ele o valor de transação de mercadorias 
similares vendidas para exportação para o mesmo país de importação e exportadas ao mesmo 
tempo que as mercadorias objeto de valoração, ou em tempo aproximado.

O Artigo 15, parágrafo 2º do AVA estabelece o conceito de mercadorias similares, como segue:

b) neste Acordo, entende-se por “mercadorias similares” as que, embora não se assemelhem 
em todos os aspectos, têm características e composição material semelhantes, o que 
lhes permite cumprir as mesmas funções e serem permutáveis comercialmente. Entre os 
fatores a serem considerados para determinar se as mercadorias são similares incluem-se a 
sua qualidade, reputação comercial e a existência de uma marca comercial;.

Somente poderão ser consideradas similares, as mercadorias produzidas no mesmo país que 
as mercadorias objeto de valoração e preferencialmente pela mesma pessoa. Mercadorias 
produzidas por pessoas diferentes somente serão consideradas quando não houver mercadorias 
similares produzidas pela mesma pessoa que produziu as mercadorias objeto de valoração.

Aplicam-se a este método, mutatis mutandis, as mesmas considerações feitas ao segundo 
método de valoração aduaneira. A diferença é de que lá tratávamos de mercadoria idêntica e 
aqui tratamos de mercadoria similar.

Quarto Método de Valoração – Valor Dedutivo
Previsto no Artigo 5º do AVA, esse método estabelece que o valor aduaneiro das mercadorias 
importadas basear-se-á no preço de venda das próprias mercadorias importadas ou das 
mercadorias idênticas ou similares importadas.

A utilização desse método supõe a impossibilidade de valoração pelos três métodos 
precedentes.

1. (a) Se as mercadorias importadas, ou mercadorias idênticas ou similares importadas, forem 
vendidas no país de importação no estado em que são importadas, o seu valor aduaneiro, 
segundo as disposições deste Artigo, basear-se-á no preço unitário pelo qual as mercadoria 
importadas ou as mercadorias idênticas ou similares importadas, são vendidas desta forma 
na maior quantidade total, ao tempo da importação ou aproximadamente ao tempo da 
importação das mercadorias objeto de valoração, a pessoas não vinculadas àquelas de 
quem compram tais mercadorias, sujeito tal preço às seguintes deduções:
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I – as comissões usualmente pagas ou acordadas em serem pagas, ou os acréscimos usualmente 
efetuados a título de lucros e despesas gerais relativos a vendas em tal país de mercadorias 
importadas da mesma classe ou espécie;

II – os custos usuais de transporte e seguro, bem como os custos associados, incorridos no país 
de importação;

III – quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2º do Artigo 8º; e

IV – os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de importação em razão 
da importação ou venda das mercadorias.

Entende-se por “preço unitário pelo qual as mercadorias são vendidas na maior quantidade 
total”, segundo a Nota Interpretativa ao Artigo 5º, o preço pelo qual se vende o maior número 
de unidades a pessoas não vinculadas àquelas de quem compram tais mercadorias, no 
primeiro nível comercial após a importação no qual tais vendas ocorrem. Para se determinar o 
preço unitário, sobre o qual devem ser aplicadas as deduções previstas, é preciso considerar a 
quantidade total de mercadorias vendidas, independentemente do número de vendas, e dessa 
quantidade total será selecionado o preço unitário pelo qual foi vendida a maior quantidade 
total.

O parágrafo 1º (b) do Artigo 5º do AVA esclarece que nos casos em que as  mercadorias 
importadas, ou mercadorias idênticas ou similares importadas não são vendidas ao tempo ou 
aproximadamente ao tempo da importação, o valor aduaneiro será baseado no preço unitário 
pelo qual as mercadorias importadas, ou as mercadorias idênticas ou similares importadas, são 
vendidas no país de importação, no estado em que foram importadas, na data mais próxima 
posterior à importação das mercadorias objeto de valoração, mas antes de completados 
noventa dias após tal importação. A Nota Interpretativa ao Artigo 5º, em seu parágrafo 10, 
define a “data mais próxima” como sendo aquela na qual mercadorias importadas, ou 
mercadorias idênticas ou similares importadas, são vendidas em quantidade suficiente para 
definir o preço unitário.

Determinado o preço de venda das mercadorias importadas, ou das mercadorias idênticas 
ou similares importadas, é preciso proceder às deduções de todos os elementos que foram 
agregados ao valor após a importação, tais como, comissões usualmente pagas, ou acordadas 
em serem pagas, acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais, custos 
usuais de transporte e seguro, bem como os custos associados incorridos no país de importação, 
o custo do transporte e do seguro internacional, bem como os custos associados até o local de 
importação, as despesas os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de 
importação. Em outras palavras, é preciso reduzir o preço ao valor que a mercadoria teria ao 
sair do país de exportação.

Quinto Método de Valoração – Valor Computado

Não sendo possível a determinação do valor aduaneiro pela aplicação dos métodos precedentes, 
o mesmo deverá ser determinado pela aplicação do disposto no Artigo 6º do AVA, cujo texto é 
o que segue:

1. O valor aduaneiro das mercadorias importadas, determinado segundo as disposições deste 
artigo, basear-se-á num valor computado. O valor computado será igual a soma de:
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a)  o custo ou o valor dos materiais e da fabricação ou processamento, empregados na 
produção das mercadorias importadas;

b)  um montante para lucros e despesas gerais, igual àquele usualmente encontrado em 
vendas de mercadorias da mesma classe ou espécie que as mercadorias objeto de 
valoração, vendas estas para exportação, efetuadas por produtores no país de exportação, 
para o país de importação;

c)  o custo ou o valor de todas as demais despesas necessárias para aplicar a opção de 
valoração escolhida pela Parte, de acordo com o parágrafo 2º do Artigo 8º.

Trata-se de um método de valoração que parte do custo de produção das mercadorias, e 
adiciona a este custo todos os elementos que usualmente são agregados até a efetivação da 
exportação, de tal sorte a chegar a um valor compatível com a realidade comercial. Em tese, 
talvez fosse este o método mais eficiente de valoração, pois se embasa em valores originais, 
efetivamente ou usualmente praticados.

No entanto, como se observa do próprio enunciado do quinto método, a sua aplicação 
pressupõe conhecimentos específicos relacionados com atividades executadas fora do país 
de importação. Conforme o parágrafo 2 do Artigo 6 do AVA, “nenhum Membro poderá exigir 
ou obrigar qualquer pessoa não residente em seu próprio território a exibir para exame 
ou a permitir acesso a qualquer conta ou registro contábil, para determinação de um valor 
computado”. Contudo, as informações fornecidas pelo produtor das mercadorias poderão 
ser verificadas em outro país, pelas autoridades do país de importação, com a anuência do 
produtor e desde que tais autoridades notifiquem com suficiente antecedência o governo do 
país em questão e que este não se oponha à investigação.

O Artigo 4 do AVA prevê que o importador poderá solicitar a inversão de ordem de aplicação 
entre o quarto e o quinto métodos. 

Como se observa do que foi exposto até o momento, o valor aduaneiro, quando determinado 
pela aplicação do primeiro, do segundo e do terceiro métodos, baseia-se no valor de transação 
da mercadoria importada, de mercadoria idêntica ou de mercadoria similar, respectivamente. 
Nesse contexto, os elementos essenciais da valoração aduaneira são a caracterização e a 
composição daquilo que é definido como sendo o “valor de transação”.

No quarto e no quinto métodos, diferentemente dos três primeiros, a base para a determinação 
do valor aduaneiro é transferida para polos previamente estabelecidos, a partir dos quais, 
deduzindo ou acrescentando elementos, pode ser realizada a valoração aduaneira. O quadro 
abaixo exemplifica:

Custo de 
produção da 
mercadoria 
importada

Acréscimos ao 
custo

VALOR 
ADUANEIRO

Acréscimos ao 
Valor

Preço de revenda 
da mercadoria 

importada

Observe-se que o valor aduaneiro é um valor localizado entre o custo de produção da 
mercadoria importada no país de origem e o preço de revenda de tal mercadoria no país de 
importação. Dessa forma, o valor aduaneiro poderá ser determinado partindo-se do polo 
“Preço de revenda”, conforme o quarto método, deduzindo os elementos que foram agregados, 
ou partindo-se do polo custo de produção, conforme o quinto método, acrescentando os 
elementos agregados. 
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Sexto Método de Valoração – Critérios Razoáveis

Previsto no Artigo 7º do AVA, o sexto método de valoração é o que se pode chamar de método 
do último recurso, ou seja, não sendo possível a determinação do valor aduaneiro pela aplicação 
dos cinco métodos precedentes, com base no disposto nos Artigos de 1º a 6º do AVA, será ele 
determinado usando-se critérios razoáveis, condizentes com os princípios  e disposições gerais 
do AVA e com o Artigo VII do GATT, e com dados disponíveis no país de importação.

A razoabilidade prevista neste método pressupõe o respeito aos princípios básicos emanados 
do Acordo. Na sua aplicação é preciso ter-se em conta que o AVA baseia-se na noção positiva do 
valor e não na sua noção teórica, refutando-se dessa foram qualquer tentativa de se estabelecer 
preços normais que não sejam aqueles efetivamente praticados. Segundo a Nota Interpretativa 
ao Artigo 7º do AVA, os valores aduaneiros determinados conforme as disposições do sexto 
método deverão, na medida do possível, basear-se em valores aduaneiros determinados 
anteriormente.

A determinação do valor aduaneiro a partir de critérios razoáveis não é por si só um método de 
valoração, mas sim um princípio que deve nortear os procedimentos quando da impossibilidade 
de aplicação dos métodos previstos. Dessa forma, conforme disposto no parágrafo 2º da Nota 
Interpretativa ao Artigo 7º, os métodos de valoração a serem empregados de acordo com o 
Artigo 7º serão os definidos nos Artigos 1º a 6º, inclusive, mas uma razoável flexibilidade na 
aplicação de tais métodos será compatível com os objetivos e disposições do Artigo 7º.

O parágrafo 3º da Nota Interpretativa ao Artigo 7º dá alguns exemplos de flexibilidade razoável, 
tais como a utilização como paradigmas de importações de mercadorias idênticas ou similares 
realizadas não necessariamente ao mesmo tempo ou não necessariamente do mesmo país 
exportador da mercadoria que se queira valorar.

Ressaltando o que já está evidente na própria definição do sexto método, o parágrafo 2º do 
Artigo 6 do AVA, dispõe que o valor aduaneiro definido segundo as disposições do citado artigo, 
não deverá ser baseado:

a) no preço de venda, no país de importação, de mercadorias produzidas neste;

b) num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros dos mais alto entre dois valores 
alternativos;

c) no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação;

d) no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido determinados 
para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do Artigo 6;

e) no preço das mercadorias vendidas para exportação para um país diferente do país de 
importação;

f) em valores aduaneiros mínimos; ou

g) em valores arbitrários ou fictícios.
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Valoração Aduaneira no Mercosul

Vimos até aqui as normas sobre valoração estabelecidas no Acordo sobre a Implementação do 
Artigo VII do (AVA-GATT), que devem ser aplicadas por todos os países signatários.

No âmbito do Mercosul, a Decisão CMC nº 13, de 2007, decidiu por adotar o AVA-GATT, por 
aprovar uma Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira das Mercadorias, constante em 
anexo a essa Decisão, e por revogar a Decisão CMC nº 17, de 1994, que tratava do mesmo 
assunto.

Essa Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira das Mercadorias, além de ratificar que, 
no âmbito do Mercosul, a base de cálculo do Imposto de Importação será o valor aduaneiro das 
mercadorias importadas, determinado conforme as normas do Acordo sobre a implementação 
do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (GATT), dispõe a respeito de 
algumas normas complementares.

O artigo 2º determina que o valor aduaneiro das mercadorias importadas será a base para a 
aplicação da Tarifa Externa Comum.

O artigo 5 inclui no valor aduaneiro aqueles elementos que o parágrafo 2º do artigo 8º do 
AVA deixava como facultativo aos seus Membros, quais sejam, os gastos de transporte das 
mercadorias importadas até o porto ou lugar de importação, os gastos com carga, descarga e 
manuseio, ocasionados pelo transporte das mercadorias importadas até o porto ou lugar de 
importação, e o custo do seguro das mercadorias.

A fim de dirimir qualquer dúvida a respeito de até que momento os gastos com transporte, 
carga e descarga e seguro devem ser acrescentados ao valor aduaneiro, o artigo 6º esclarece 
que o porto ou lugar de importação é o ponto de introdução das mercadorias no território 
aduaneiro do Mercosul. 

Isso quer dizer que, em tese, uma mercadoria importada por empresa brasileira via porto 
de Montevidéu, no Uruguai, teria como acréscimo ao seu valor aduaneiro o valor gasto com 
transporte e carga e descarga até aquele porto, não sendo considerados os custos envolvidos 
no trajeto entre Montevidéu e o ponto de entrada em território brasileiro.

Não obstante o disposto no artigo 6º, o artigo 27 disciplina que, até que seja aprovado o 
Código Aduaneiro do Mercosul, o porto ou lugar de importação é o ponto de introdução das 
mercadorias nos respectivos territórios aduaneiros dos Estados Partes do Mercosul.

Com relação à taxa de câmbio utilizada na conversão de moeda para a determinação do valor 
aduaneiro, disciplina o AVA que ela deverá ser publicada e refletirá, tão efetivamente quanto 
for possível, o valor corrente dessa moeda nas transações comerciais. O artigo 9º dessa Norma 
de Aplicação é mais específico a respeito da matéria e determina que ela será a taxa diária 
estabelecida pela autoridade monetária (no Brasil, leia-se Banco Central), tomando-se a taxa 
vigente no fechamento do dia anterior ao da data da numeração do despacho de importação.

No que diz respeito ao controle do valor declarado pelo importador, o Capítulo 4º, artigos 12 a 
22, estabelece uma séria de regras, entre elas:

 • O controle do valor aduaneiro poderá ser seletivo e/ou aleatório (art. 12);

 • A seleção poderá ser feita no curso do despacho de importação (art. 13);

 • Poderá ser realizado exame preliminar ou análise sumária no despacho (art. 14);
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 • Poderão ser retiradas amostras ou realizadas consultas periciais durante o exame preliminar 
(art. 14);

 • Liberação mediante garantia quando for necessário retardar a determinação definitiva do 
valor aduaneiro (art. 16);

 • Os documentos comprobatórios do valor aduaneiro devem permanecer à disposição da 
autoridade aduaneira pelo prazo previsto na legislação.

Os artigos 23 e 24 tratam da Declaração de Valor Aduaneiro – DVA, que pode ser incorporada 
por norma específica dos Estados Partes.

O artigo 25 dispõe a respeito dos casos especiais em que a determinação do valor aduaneiro 
ficará sujeita ao que estabeleçam as normas específicas comunitárias, sendo eles a bagagem 
de viajantes, as mercadorias destinadas a missões diplomáticas ou repartições consulares de 
caráter permanente, as mercadorias destinadas a representações de organismos internacionais 
de caráter permanente de que o Estado Parte seja membro, as mercadorias contidas em 
remessas postais internacionais e encomendas aéreas e a importações desprovidas de caráter 
comercial.

Por fim, o artigo 26 determina a aplicação da Norma de Aplicação sobre a Valoração Aduaneira 
de Mercadorias também sobre as mercadorias submetidas a regime suspensivo, sem prejuízo 
da determinação do valor aduaneiro que se efetue em caso de eventual descumprimento do 
regime ou de seu despacho para consumo. 

Arbitramento
Vimos até agora que o Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT é o instrumento apropriado 
para a determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas. Mas próprio Acordo 
prevê que as administrações aduaneiras não são obrigadas a aceitarem documentos inidôneos 
para fins de valoração aduaneira.

Com essa prerrogativa, o Brasil disciplinou no art. 88 da MP nº 2.158-35, de 2001, que, em 
casos de fraude, sonegação ou conluio, quando existir dúvidas sobre o preço efetivamente 
praticado, a base de cálculo do imposto será determinada mediante arbitramento do preço, de 
acordo com os seguintes critérios, observada a ordem sequencial: 

I – preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou

II – preço no mercado internacional, apurado:

a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;

b) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio da 
razoabilidade; ou

c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.

Posteriormente, publicou-se por meio da Lei nº 10.833, de 2003, mais precisamente em seu 
art. 70, inciso II, alínea 'a', que o arbitramento do art. 88 da MP nº 2.158-35, de 2001, seria 
também aplicado nos casos em que o importador ou o adquirente de mercadoria importada 
por sua conta e ordem não cumprir com a obrigação de manter em boa guarda e ordem os 
documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, ou de não apresentar à 
fiscalização aduaneira quando exigidos.
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27. Legislação Aduaneira aplicável ao MERCOSUL

(Decisão CMC nº 27, de 2010)

Cada país membro possui sua própria legislação aduaneira. Para que haja uma legislação 
comum, aplicável em todos os Estados Partes, é preciso que isso seja acordado no âmbito do 
Mercosul. Mas é preciso mais. A decisão tomada em comum acordo deve ser internalizada por 
todos. Só então ela passa a ter vigência no Mercosul.

No sítio do Mercosul encontramos a seguinte explicação, livremente traduzida:

Com a finalidade de garantir a vigência simultânea nos Estados Partes da normas emanadas 
dos órgãos do Mercosul previstos no artigo 2º deste Protocolo, deverá seguir-se o seguinte 
procedimento:

I – Uma vez aprovada a norma os Estados Partes adotarão as medidas necessárias para sua 
incorporação ao ordenamento jurídico nacional e as comunicarão à Secretaria Administrativa 
do Mercosul

II – Quando todos os Estados Partes tiverem informado a incorporação a seus respectivos 
ordenamentos jurídicos internos a Secretaria Administrativa do Mercosul comunicará o feito a 
cada Estado Parte

III – As normas entrarão em vigor simultaneamente nos Estadas Partes 30 dias depois da data 
de comunicação efetuada pela Secretaria Administrativa do Mercosul nos termos do item 
anterior. Com esse objetivo os Estados Partes dentro do prazo mencionado darão publicidade 
do início da vigência das referidas normas por meio de seus respectivos diários oficiais. Essa 
legislação aduaneira comum aplicável a todos os Estados Partes já foi aprovada por meio da 
Decisão CMC nº 27, de 2010, e recebeu o nome de Código Aduaneiro do Mercosul – CAM. Mas 
apenas a Argentina internalizou o CAM, de tal forma que ele ainda não se encontra vigente no 
Mercosul.

Não obstante, algumas decisões sobre aspectos pontuais da legislação aduaneira já foram 
aprovadas no âmbito do Mercosul e internalizadas por todos os países membros, como é o 
caso, por exemplo, das já citadas Decisão CMC nº 13/2007 (Valoração Aduaneira) e Decisão 
CMC nº 53/2008 (Bagagem), e da Decisão CMC 50/2004 (Despacho Aduaneiro de Mercadoria).

28. Internalização da Legislação Aduaneira Aplicável ao MERCOSUL

(CF, art. 49, inciso I, art. 59, inciso VI, e art. 84, inciso VIII)

O art. 84, inciso VIII, da CF dispõe que compete privativamente ao Presidente da República 
celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional.

O art. 49, inciso I, também da CF, por sua vez, dispõe que é da competência exclusiva do 
Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais 
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E isso ocorre, 
segundo o art. 59, inciso VI, por meio do chamado Decreto Legislativo.
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Da interpretação conjunta dos artigos citados têm-se que, quando houver compromisso 
gravoso para o País, os acordos internacionais devem ser internalizados com a participação do 
Poder Legislativo.

Tudo começa quando o Poder Executivo, em geral por meio do Ministério das Relações 
Exteriores – MRE, negocia e assina um acordo com um ou mais países.

O Presidente da República encaminha então esse acordo para o Congresso Nacional, para que 
seja avaliado e aprovado.

No caso de acordo firmado no âmbito do Mercosul, ele inicialmente é recebido na Câmara de 
Deputados pela Comissão de Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, que emite 
parecer e cria o Projeto de Decreto Legislativo. Aprovado no Senado, é publicado o Decreto 
Legislativo e encaminhado para ratificação do Presidente da República, que promulga o acordo 
e faz publicar um Decreto no Diário Oficial da União – DOU, que entra no ordenamento jurídico 
brasileiro com força de lei ordinária.

Não obstante o exposto, têm-se o entendimento que, quando não há compromisso gravoso 
para o País, após a negociação e assinatura do acordo internacional, a vigência se dará com a 
publicação de um Decreto no DOU, sem a necessidade de aprovação do Poder Legislativo.

29. Disposições Constitucionais Relativas à Administração e Controle sobre 
Comércio Exterior

(CF, art. 49, inciso I, art. 59, inciso VI, e art. 84, inciso VIII)

Sobre as disposições constitucionais relativas à administração e controle sobre comércio 
exterior não há muito o que dizer. O art. 237 da CF, a seguir reproduzido,  trata desse assunto 
dizendo ser essencial à defesa dos interesses nacionais e dando competência para seu exercício 
ao Ministério da Fazenda. 

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses 
fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.

30. Contrabando, Descaminho e Princípio da Insignificância

(Código Penal, arts. 334 e 334-A)
(Lei nº 10.522, de 2002, art. 20)

Embora o crime de contrabando nunca tenha se confundido com o crime de descaminho, 
somente com a alteração promovida pela Lei nº 13. 008, de 2014, eles passaram a ser tratados 
em artigos distintos do Código Penal.

Enquanto que o crime de descaminho está relacionado com o pagamento a menor de direito 
ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, o crime de 
contrabando trata de importação ou exportação de mercadoria proibida. Veja os arts. 334 e 
334-A do Código Penal:
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Descaminho

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela 
saída ou pelo consumo de mercadoria. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

I – pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei; (Redação dada pela Lei 
nº 13.008, de 26.6.2014)

II – pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho; (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 
26.6.2014)

III – vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência 
estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que 
sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta 
por parte de outrem; (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

IV – adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade 
comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de 
documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. (Redação dada 
pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de 
comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em 
residências. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, 
marítimo ou fluvial. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Contrabando

Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 1º Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

I – pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 
26.6.2014)

II – importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou 
autorização de órgão público competente; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

III – reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação; (Incluído pela 
Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

IV – vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela 
lei brasileira; (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)
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V – adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de 
comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em 
residências. (Incluído pela Lei nº 4.729, de 14.7.1965)

§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, 
marítimo ou fluvial. (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)

Em relação ao descaminho, por se tratar de falta de pagamento de direitos ou impostos, os 
tribunais têm entendido que só há a configuração do crime caso o montante iludido seja 
superior ao montante de R$ 10.000,00. 

Esse entendimento surge do disposto no art. 20 da Lei 10.522, de 2002, que diz que:

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da 
Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou 
inferior a R$ 10.000,00.

A lógica é a seguinte: se o Estado só tem interesse em mover a sua máquina para cobrar aqueles 
que devem acima de R$ 10.000,00, por que o judiciário deve levar adiante processos criminais 
para punir aqueles que iludiram o pagamento de direitos ou impostos abaixo desse valor?

Não obstante, quando se apurar diversos processos relativos a uma mesma pessoa que, 
somados, ultrapassem o valor de R$ 10.000,00, não há que se falar no princípio da insignificância. 
É o que se extrai do § 4º do art. 20 da Lei nº 10.522, de 2002:

§ 4º No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei nº 
6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o limite indicado no caput deste 
artigo, será considerada a soma dos débitos consolidados das inscrições reunidas. 

31. SISCOSERV e SISCOMEX

SISCOSERV

(Lei nº 12.546, de 2011, arts. 24 a 28)
(IN RFB nº 1.277, de 2012)

(Portaria Conjunta RFB/SCS . 1908, de 2012)

O texto a seguir foi extraído do sítio do MDIC, endereço http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/
interna.php?area=4&menu=2234.

O Siscoserv é um sistema informatizado, desenvolvido para o aprimoramento das ações de 
estímulo, formulação, acompanhamento e aferição das políticas públicas relacionadas a 
serviços e intangíveis bem como para a orientação de estratégias empresariais de comércio 
exterior de serviços e intangíveis.
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Esse Sistema guarda conformidade com as diretrizes do Acordo Geral sobre Comércio de 
Serviços (GATS) da Organização Mundial do Comércio (OMC), aprovado pelo Decreto Legislativo 
nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 
1994.

O público alvo do Siscoserv são os residentes e domiciliados no Brasil que realizam operações 
de comercialização de serviços, intangíveis e outras operações que produzem variações no 
patrimônio das entidades, com residentes ou domiciliados no exterior, dentre as quais as 
operações de exportação e importação de serviços.

ORIGEM DO SISCOSERV

A Secretaria de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (SCS/MDIC) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB/
MF) assinaram no dia 17 de dezembro de 2008, Acordo de Cooperação Técnica com objetivo 
de definir responsabilidades quanto ao desenvolvimento e à produção do Siscoserv. Ambas as 
Secretarias são gestoras do Siscoserv.

A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, em seus artigos 25 a 27, institui a obrigação de 
prestar ao MDIC, para fins econômico-comerciais, informações relativas às transações entre 
residentes ou domiciliados no País e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam 
serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas 
físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados. Essa prestação de informação 
não compreende as operações de compra e venda efetuadas exclusivamente com mercadorias.

Para fins de registro no Siscoserv e para possibilitar um melhor direcionamento das políticas 
públicas neste setor, os serviços, os intangíveis e as demais operações serão classificados com 
base na Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam 
Variações no Patrimônio (NBS). A NBS e as Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de 
Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NEBS) 
tiveram sua instituição autorizada pelo artigo 24 da Lei nº 12.546/2011 e foram publicadas 
pelo Decreto nº 7.708, de 02 de abril de 2012. Sua elaboração teve por base a Central Product 
Classification (CPC 2.0), classificador utilizado em todos os acordos comerciais firmados e em 
negociação pelo Brasil.

A Portaria Conjunta RFB/SCS nº 1.908, de 19 de julho de 2012, instituiu o Siscoserv, e prevê 
conjuntamente os prazos, limites e condições para os registros instituídos no contexto do 
MDIC, pela Lei nº 12.546/2011 e Portaria MDIC nº 113/2012, e no contexto da RFB, pela IN RFB 
1.277/2012. 

O Siscoserv é composto por dois Módulos: Venda e Aquisição e está disponível nos seguintes 
endereços eletrônicos: www.siscoserv.mdic.gov.br e www.receita.gov.br, e no Centro Virtual de 
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 • Módulo Venda: para registro das operações de venda de serviços, intangíveis e outras 
operações que produzam variações no patrimônio, por residentes ou domiciliados no 
País a residentes ou domiciliados no exterior. Este módulo abrange também o registro das 
operações realizadas por meio de presença comercial no exterior.
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 • Módulo Aquisição: para registro dos serviços, intangíveis e outras operações que produzam 
variações no patrimônio, adquiridos por residentes ou domiciliados no País de residentes 
ou domiciliados no exterior.

Cada módulo contém os modos de prestação de serviços identificados segundo a localização do 
prestador e do tomador, conforme estabelecido no Acordo Geral sobre Comércio de Serviços 
da OMC (GATS). São os seguintes no:

 • Módulo Venda:

 • Modo 1- Comércio Transfronteiriço

 • Modo 2 – Consumo no Brasil

 • Modo 3 – Presença comercial no exterior

 • Modo 4 – Movimento temporário de pessoas físicas

 • Módulo Aquisição:

 • Modo 1- Comércio Transfronteiriço

 • Modo 2 – Consumo no Exterior

 • Modo 4 – Movimento temporário de pessoas físicas

O Sistema possibilitará a produção de relatórios gerenciais em apoio à formulação e orientação 
de políticas públicas na área de comércio exterior de serviços, intangíveis e demais operações. 
Servirá, ainda, conforme previsto na Lei nº 12.546/2011 como orientador para os mecanismos 
de apoio ao comércio exterior de serviços.

Premissas Básicas do SISCOSERV:

 • Estruturado em conformidade com os conceitos previstos na legislação tributária.

 • Disponível na internet – processamento on-line.

 • Acesso: Certificação Digital e Procuração Eletrônica.

 • Referência para o Registro: NBS (baseada na CPC 2.0).

 • Registra exclusivamente operações já iniciadas ou concluídas.

 • Não há anuência prévia por órgãos do Governo.

 • Manual informatizado para orientação aos usuários (Módulo Venda e Módulo Aquisição).

 • Apoio à gestão e ao acompanhamento dos mecanismos de apoio ao comércio exterior de 
serviços, intangíveis e demais operações.

 • Identificação dos 4 Modos de Prestação (GATS/OMC).

SISCOMEX
(Decreto nº 660, de 1992)

O texto a seguir foi extraído do sítio da RFB, endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/
manuaisweb/importacao/topicos/conceitos_e_definicoes/siscomex.htm.
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O Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX, instituído pelo Decreto nº 660/1992, é 
um sistema informatizado responsável por integrar as atividades de registro, acompanhamento 
e controle das operações de comércio exterior, através de um fluxo único e automatizado de 
informações. O SISCOMEX permite acompanhar tempestivamente a saída e o ingresso de 
mercadorias no país, uma vez que os órgãos de governo intervenientes no comércio exterior 
podem, em diversos níveis de acesso, controlar e interferir no processamento de operações 
para uma melhor gestão de processos. Por intermédio do próprio Sistema, o exportador (ou o 
importador) troca informações com os órgãos responsáveis pela autorização e fiscalização.

Resumidamente, destacam-se as seguintes vantagens do Sistema: harmonização de conceitos e 
uniformização de códigos e nomenclaturas; ampliação dos pontos do atendimento; eliminação 
de coexistências de controles e sistemas paralelos de coleta de dados; simplificação e 
padronização de documentos; diminuição significativa do volume de documentos; agilidade na 
coleta e processamento de informações por meio eletrônico; redução de custos administrativos 
para todos os envolvidos no Sistema; crítica de dados utilizados na elaboração das estatísticas 
de comércio exterior.

O Siscomex Importação entrou em funcionamento em 1º de janeiro de 1997.

Em agosto de 2012 entrou em produção o Siscomex Importação Web, trazendo uma série 
de funcionalidades e facilidades da nova plataforma. No entanto, neste momento, apenas as 
Declarações de Importação do tipo Consumo, as quais representam quase 90% do total das 
declarações registradas anualmente, migraram para esta nova plataforma.

Os órgãos governamentais intervenientes no Siscomex classificam-se como:

a) Gestores: responsáveis pela administração, manutenção e aprimoramento do Sistema 
dentro de suas respectivas áreas de competência. São eles:

 • Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, responsável pelas áreas aduaneira e tributária;

 • Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, responsável pela área administrativa.

b) Anuentes: responsáveis pela autorização do processo de importação/exportação na 
etapa administrativa/comercial, de determinados bens, como por exemplo: Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde e Ibama, entre outros.    

Os módulos do Siscomex têm como principais usuários:

a) Aduana: AFRFB, ATRFB e outros servidores aduaneiros;

b) Secex, Bacen e anuentes: atuam no controle administrativo e cambial;

c) Importador;

d) Depositário: responsável pelo Recinto Alfandegado, fiel depositário das cargas sob controle 
aduaneiro;

e) Transportador: transportador de cargas do percurso internacional e/ou transportador de 
trânsito aduaneiro.
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32. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(RE 643.525/RS)
(RE 723.651/PR)

Assunto bastante discutido no STF é se deve ou não incidir o IPI sobre a importação realizada 
por pessoas físicas (principalmente automóveis) e sobre a importação de realizada por pessoa 
jurídica destinada ao seu ativo imobilizado. 

O principal argumento, que tem sido aceito pelo STF, é de que a incidência do IPI nessas 
hipóteses ofenderia o princípio da não cumulatividade.

Além disso, tem se fortalecido o entendimento de que IPI na importação não incide na mera 
entrada do produto no País, mas sim no ingresso como produto industrial destinado ao 
comércio.

A seguir reproduzimos as decisões proferidas no RE 643.525/RS e no RE 723.651/PR, no qual foi 
reconhecida a repercussão geral da matéria.

RE 643.525/RS

26/02/2013         PRIMEIRA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 643.525 RIO GRANDE DO SUL

RELATOR: MINº DIAS TOFFOLI 

AGTE.(S) UNIÃO 

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR -GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

AGDO.(A/S): CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

ADV.(A/S): ULISSES ANDRÉ JUNG 

EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Incidência do IPI na importação de produtos 
por sociedade civil prestadora de serviços. Impossibilidade. Operação dissociada da base 
econômica constitucionalmente definida. 

1. A jurisprudência vem evoluindo para entender que o critério material de incidência na 
importação não pode decorrer da mera entrada de um produto no país, na medida em que 
o IPI não é um imposto próprio do comércio exterior. 

2. A base econômica do IPI é única, devendo ser analisada à luz do art. 153, inciso IV e § 3º, 
inciso II, da Constituição Federal. 

3. Não há previsão constitucional expressa que ampare a incidência do IPI na importação, 
diferentemente do que ocorre com o ICMS, a que se refere o art. 155, § 2º, inciso IX, alínea 
a, da Constituição Federal, com a redação da EC nº 33/01. 

4. Agravo regimental não provido. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do 
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

A União interpõe tempestivo agravo regimental contra a decisão pela qual dei provimento ao 
recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação: 

“Vistos.

Trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da Quarta Região, assim ementado:

‘TRIBUTÁRIO. IPI SOBRE IMPORTAÇÃO POR SOCIEDADE CIVIL PRESTADORA DE SERVIÇOS. 
CONSTITUCIONALIDADE. NÃO-CUMULATIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU 
COMPENSAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO.

Não há violação ao princípio constitucional da isonomia em relação à importação de veículos 
por pessoas físicas, porquanto inexistente a equivalência de situações. 

O que se pretende evitar com o princípio da não-cumulatividade é a sobreposição do 
tributo sobre ele próprio, impedindo incidências sucessivas nas diversas operações da 
cadeia econômica, o que implicaria um ônus tributário elevado. O autor é consumidor final 
(contribuinte de fato), importou para uso próprio o produto industrializado, logo não há falar 
em violação ao princípio da não-cumulatividade diante da impossibilidade de repassar ou 
abater o tributo na próxima operação, porquanto nenhum consumidor final pode fazê-lo. 

Desprovido o recurso no que tange ao primeiro pedido, resta prejudicado o segundo, relativo à 
repetição do indébito tributário ou compensação.’ (fl. 224)

Alega a recorrente que o acórdão recorrido, ao deixar de reconhecer a inconstitucionalidade da 
incidência do IPI na importação de equipamentos médicos, por pessoa jurídica prestadora de 
serviço que não industrializa produtos, violou as normas constitucionais contidas no art. 153, 
inciso IV, § 3º, inc. II, Constituição Federal. 

Decido. 

A hipótese dos autos cuida da incidência do IPI nos casos de importação de equipamentos 
médicos por pessoa jurídica prestadora de serviço, para uso próprio, questão essa que 
vem, de há muito, sendo decidida uniformemente por ambas as Turmas no sentido de sua 
inconstitucionalidade. 
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Com efeito, a jurisprudência da Corte é firme ao assentar que o contribuinte do IPI, na operação 
de importação, é aquele que tem um estabelecimento comercial ou industrial destinado 
à exploração econômica de produtos industrializados. Segundo essa jurisprudência, o que 
viabiliza a cobrança desse imposto, na importação, não é a mera entrada do produto no país, 
mas seu ingresso como produto industrial destinado ao comércio. 

Nos autos do RE nº 255.682/RS-Agr, o Ministro Carlos Velloso, citando precedente 
consubstanciado no RE nº 203.075/DF, Relator Ministro Maurício Corrêa, é categórico ao 
afirmar o seguinte: 

‘Para viabilizar a cobrança do ICMS, em caso tal, foi promulgada a EC 33, de 12.12.2001, que 
alterou a redação da alínea a do inc. IX do art. 155 da C.F. Com relação IPI, entretanto, não há 
disposição igual. O que há, simplesmente, é o dispositivo constitucional que estabelece o 
princípio da não-cumulatividade, de obediência obrigatória, evidentemente, pelo legislador 
ordinário (C.F., art. 153, IV, § 3º, II).’

No mesmo sentido:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTOR. PESSOA FÍSICA. USO PRÓPRIO.

1. Não incide o IPI em importação de veículo automotor, para uso próprio, por pessoa física. 
Aplicabilidade do princípio da não cumulatividade. Precedente. 

Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE nº 501.773/SP-AgR, Relator o Ministro Eros 
Grau , Segunda Turma, Dje 15/8/08)

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR 
PESSOA FÍSICA PARA USO PRÓPRIO. NÃO-INCIDÊNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
NÃOCUMULATIVIDADE.

1. Não incide o IPI sobre a importação, por pessoa física, de veículo automotor destinado 
ao uso próprio. Precedentes: REs 255.682-AgR, da relatoria do ministro Carlos Velloso; 
412.045, da minha relatoria; e 501.773-AgR, da relaria do ministro Eros Grau.

2. Agravo regimental desprovido.’ (RE 255.090/RSAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Ayres Britto , 24/8/10)

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE 
ENTENDEU DEVIDOS O IPI E O ICMS, NA IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA USO 
PRÓPRIO, POR PESSOA FÍSICA QUE NÃO É COMERCIANTE NEM EMPRESÁRIO. APELO EXTREMO 
PROVIDO, PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IPI. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ICMS.

A simples leitura das razões do recurso extraordinário revela que a parte agravante submeteu a 
esta excelsa Corte unicamente a questão relativa ao IPI. Ao fazê-lo, ressalvou a possibilidade de 
discussão acerca do ICMS em outra lide.

Presente esta moldura, não há falar em omissão.

Agravo regimental desprovido.

Condenação da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 10 (dez por cento) do 
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao 
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depósito do respectivo valor. Isto com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.’ 
(RE 412.045/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto , DJ 17/11/06)

Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AI 610.461/SP, Ministro Cezar Peluso , DJ 
de 24/10/06; RE nº 255.090, Relator o Ministro Ayres Britto , Dje de 8/10/10; RE nº 272.230, 
Relator o Ministro Carlos Velloso , DJ de 10/1/06.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente o pedido 
inicial.

Condeno a recorrida no pagamento das custas e em honorários de advogado, nos termos do 
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$ 3.000,00

Publique-se.” 

Alega a agravante que a decisão atacada incorreu em erro material quanto ao verdadeiro 
objeto dos autos. Defende que o processo não versa sobre a importação de veículos por pessoa 
física, mas, sim, sobre a importação de equipamentos médico-hospitalares por pessoa jurídica 
prestadora de serviços.

Afirma, in verbis, que 

“[o] que deve ser decidido no presente processo é se incide ou não IPI sobre operações de 
importações de equipamentos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços, debate jurídico 
com autonomia suficiente a merecer uma análise colegiada.”

É relatório. 

VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):

Conforme consignado em relatório, pretende a agravante demonstrar um suposto erro material 
quanto ao objeto da controvérsia, aduzindo que um precedente que trata da importação de um 
veículo por pessoa física para uso próprio não poderia amoldar-se ao feito em comento, em 
que a importação foi realizada por pessoa jurídica prestadora de serviços.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. A jurisprudência vem evoluindo para entender 
que o critério material de incidência do IPI não pode decorrer da mera entrada de um produto 
no país, na medida em que o tributo não é um imposto próprio do comércio exterior. Conforme 
assevera a doutrina, de forma uníssona, o IPI é um imposto sobre a produção.

Conforme assentado pela decisão monocrática, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal 
Federal sustentam o entendimento de que não deve incidir o IPI nas operações de importação 
por pessoa física não contribuinte habitual do imposto, o que ocorreu com o ICMS até o advento 
da EC nº 33/01. 

Nos autos do RE nº 255.682/RS-AgR, o Ministro Carlos Velloso, citando precedente 
consubstanciado no RE nº 203.075/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, foi categórico ao 
afirmar o seguinte: 

“Para viabilizar a cobrança do ICMS, em caso tal, foi promulgada a EC 33, de 12.12.2001, que 
alterou a redação da alínea “a” do inciso IX, do art. 155 da CF. Com relação ao IPI, entretanto, 
não há disposição igual. O que há, simplesmente, é o dispositivo constitucional que estabelece 
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o princípio da não-cumulatividade, de obediência obrigatória, evidentemente, pelo legislador 
ordinário (CF., art. 153, IV, §3º, II)” (RE 255.682/RSAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro 
Carlos Velloso, DJ de 10/2/06).

Para a legitimidade da cobrança, é imprescindível que a tributação se encontre adequada com 
a base econômica definida constitucionalmente. Conforme ressalta o excerto do voto acima, 
quanto ao caráter aduaneiro, existe disposição constitucional específica para o ICMS; contudo, 
com relação ao IPI, não há disposição semelhante. A doutrina especializada aborda de forma 
precisa a questão: 

“(...) reputamos inconstitucional a incidência do IPI na importação de produto estrangeiro. O 
momento da entrada do produto estrangeiro industrializado no país somente deverá incidir 
o Imposto de Importação, pois este fato concretiza apenas a hipótese normativa do Imposto 
Alfandegário. O simples argumento de que a importação tanto pode ser de produto não 
industrializado, em razão do silêncio do legislador constituinte, não legitima a cobrança do IPI 
na importação. O cerne do problema é se a importação de produto industrializado também 
realiza a hipótese fática do IPI. E quanto a isso há duas linhas de pensamento totalmente 
opostas: 1ª que entende incidir o IPI tão só sobre o produto, e aí, ao ingressar o produto no 
território nacional, sendo industrializado, certamente o importador deverá pagar tanto o 
Imposto de Importação como o IPI; e 2ª) que considera também importante para a incidência 
do IPI a fase de produção, a qual somente terá relevância jurídica para a cobrança do imposto 
quando ocorrida no país. (…) IPI sobre a importação de produto estrangeiro industrializado 
ultrapassa seus limites constitucionais.” (grifei) (LIMA, Rogério. A inconstitucionalidade do IPI 
na importação. RDDT, nº 77, p.128 e 132). 

Pouco importa se o importador é pessoa física ou pessoa jurídica prestadora de serviços, o que 
importa é que ambos não sejam contribuintes habituais do imposto. A base econômica do IPI é 
única, devendo ser analisada à luz do art. 153, inciso IV e § 3º, inciso II, da Constituição Federal. 
A incidência do tributo ocorre sobre operações com produtos industrializados, ou seja, sobre 
negócios jurídicos que tenham por objeto bem submetido a processo de industrialização por 
um dos contratantes. 

Pelas razões expostas, os precedentes que denotam a não incidência do imposto nas 
importações de veículos por pessoa física guardam estrita pertinência com o feito em comento. 
Em ambos os casos, o imposto estaria incidindo sem uma correlação imediata com sua base 
econômica constitucionalmente definida, de modo que seu critério material estaria associado 
tão somente ao ingresso do produto no país. 

Firme nas razões delineadas e certo de que o agravante não deduziu fundamentos suficientes 
para afastá-las, deve ser mantida a decisão atacada.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do agravo regimental.

PRIMEIRA TURMA 
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 643.525 

PROCED. : RIO GRANDE DO SUL 

RELATOR : MINº DIAS TOFFOLI 
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AGTE.(S): UNIÃO 

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

AGDO.(A/S): CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

ADV.(A/S): ULISSES ANDRÉ JUNG

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. 
Unânime. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Senhor Ministro Marco 
Aurélio. Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. 1ª Turma, 26.2.2013. 

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Marco 
Aurélio, Dias Toffoli e Rosa Weber. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Mathias. 

Carmen Lilian Oliveira de Souza 
Secretária da Primeira Turma

RE 723.651/PR

11/04/2013          PLENÁRIO

REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 723.651 PARANÁ

RELATOR: MINº MARCO AURÉLIO 

RECTE.(S): LUIZ GERALDO BERTOLINI FILHO

ADV.(A/S): ULISSES BITENCOURT ALANO E OUTRO(A/S)

RECDO.(A/S): UNIÃO

PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

IPI – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL 
DE VENDA – AFASTAMENTO PELO JUÍZO – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO RECONHECIDA NA ORIGEM 
– RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão 
geral a controvérsia acerca da incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI na 
importação de veículo automotor, quando o importador for pessoa natural e o fizer para uso 
próprio, considerados ainda os limites da lei complementar na definição do sujeito passivo. 

Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Luiz Fux. 
Não se manifestaram os Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e 
Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão 
constitucional suscitada, vencido o Ministro Luiz Fux. Não se manifestaram os Ministros 
Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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PRONUNCIAMENTO

IPI – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE ATIVIDADE 
EMPRESARIAL DE VENDA – AFASTAMENTO PELO JUÍZO – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações: 

Luiz Geraldo Bertolini Filho interpôs recurso extraordinário, admitido na origem, com o objetivo 
de reformar julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, assim, ver reconhecido, como 
pessoa natural que não desempenha atividade empresarial de venda de automóveis, o direito 
de não se sujeitar ao Imposto Sobre Produtos Industrializados, exigido em razão de importação 
de veículo automotor para uso próprio, por si realizada de acordo com a Licença de Importação 
nº 11/03502732-8. Em sede de mandado de segurança, o Juízo assentou a procedência do 
pedido formulado, tanto em decisão liminar quanto na de mérito.

Apreciando recurso da União e o Reexame Necessário nº 5005354-77.2012.404.7201/SC, a 
Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença. Consignou 
a legitimidade constitucional da exigência do Imposto Sobre Produtos Industrializados 
relativamente a importação de veículo automotor, mesmo que para uso próprio de importador 
– pessoa natural. Segundo fez ver, a destinação final do bem é irrelevante para a definição 
da incidência do tributo, pouco interessando tratar-se, o adquirente, de pessoa natural 
consumidora definitiva do produto. Entendeu inexistir, no caso, ofensa ao princípio da não 
cumulatividade, porquanto, nas operações de importação de bens para utilização própria, o 
importador atua como substituto tributário do exportador não tributado pelas leis brasileiras, 
ficando descaracterizado o IPI como um imposto indireto.

No extraordinário, o recorrente argui violação ao princípio da não cumulatividade, evocando 
precedentes nos quais a Segunda Turma do Supremo concluiu pela inconstitucionalidade da 
incidência tributária discutida – Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário nº 255.090, nº 
501.773 e nº 255.682.

Nas contrarrazões, a União afirma, em preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, ante 
o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal, a falta de repercussão geral da questão aduzida 
e a inexistência de afronta direta à Carta da República. Quanto ao mérito, destaca a ausência 
de pronunciamentos do Supremo, com eficácia vinculante, sobre o tema, assim como a 
necessidade de a matéria ser discutida também sob o ângulo das definições do fato gerador e 
do contribuinte do imposto pelo Código Tributário Nacional.

2. A controvérsia, relativa ao alcance do Imposto Sobre Produtos Industrializados, a envolver 
o figurino constitucional desse tributo, é passível de repetir-se em inúmeros processos. 
Os precedentes da Primeira e da Segunda Turmas foram formalizados na apreciação de 
agravos regimentais. No interposto no Recurso Extraordinário nº 550.170, ressaltei que o 
tema estava a exigir pronunciamento do Plenário. Eis o que versei relativamente à Carta 
Federal e ao Código Tributário Nacional:

[…] Qual é o tema de fundo? Saber se é constitucional, ou não, considerado o artigo 146 da Carta 
Federal, preceito do Código Tributário Nacional que prevê expressamente a obrigatoriedade de 
se recolher o imposto sobre produtos industrializados, tendo em conta produto industrializado 
e importado.
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[…] 

O tema de fundo, Presidente – peço vênia ao relator –, merece o crivo do Supremo, até mesmo 
para definir se é constitucional, ou não, o artigo do Código Tributário que prevê expressamente 
essa espécie de incidência do tributo, do IPI. 

Nota-se que o artigo 46 do Código Tributário tem recebido interpretação linear, presentes 
também a Lei nº 4.502/64 e o Decreto-Lei nº 34/1966.

Em síntese, caberá ao Supremo definir se pessoa natural que não atua na compra e venda 
de automóveis, importando veículo para o próprio uso, está sujeita à satisfação do tributo. O 
Tribunal de origem cogitou do importador, nesse caso, como substituto tributário do exportador 
não tributado pelas leis brasileiras, ficando descaracterizado o IPI, por isso, como imposto 
indireto. Disse da irrelevância da destinação final do produto. 

3. Admito configurada a repercussão geral. 

4. Insiram o recurso extraordinário no denominado Plenário Virtual. 

5. À Assessoria, para o acompanhamento do incidente. 

6. Uma vez assentada a existência de repercussão geral, colham o parecer da Procuradoria 
Geral da República.

7. Publiquem. 

Brasília – residência –, 20 de março de 2013, às 11h30.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
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Prova Discursiva

Último Edital – Analista Tributário

Da prova dissertativa

 • Os candidatos aprovados nas provas objetivas na forma estabelecida nas letras “a” e “b” do 
subitem 12.1*, até o limite fixado no quadro a seguir, serão convocados, por Edital, a ser 
publicado no Diário Oficial da União, para realização da prova dissertativa.

*(12 - DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA
12.1 - Somente será considerado habilitado a prosseguir no concurso o candidato 

classificado na Primeira Etapa que, cumulativamente: a) tenha obtido, no mínimo, 
40% (quarenta por cento) dos pontos ponderados em cada uma das disciplinas que 
integram as provas objetivas 1 e 2; b) tenha obtido, no mínimo, 60% (sessenta por 

cento) do somatório dos pontos ponderados do conjunto das provas objetivas 1 e 2.)

 • A prova dissertativa, de caráter seletivo, eliminatório (60%) e classificatório, valerá, no 
máximo, 100 (cem) pontos.

 • A prova dissertativa versará sobre o desenvolvimento, em letra legível, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), fabricada em material transparente, de 1 (um) tema, 
em um mínimo de 40 (quarenta) e em um máximo de 60 (sessenta) linhas, observados os 
roteiros estabelecidos.

 • O tema poderá versar sobre as disciplinas D4 - Direito Constitucional e Administrativo e/
ou D5 - Administração Geral e/ou D6 - Direito Tributário e/ou D8 - Legislação Tributária 
e Aduaneira (para candidatos da área Geral) e/ou D8 - Informática (para candidatos de 
Informática). **

**- Direito Constitucional - André Vieira 
- Direito Constitucional - Alessandra Vieira 

- Direito Constitucional - Giuliano Tamagno
- Direito Administrativo - Cristiano de Souza 

- Administração - Rafael Ravazolo 
- Direito Tributário - Ricardo Alexandre 

- Direito Tributário - Hugo Goes 
- Legislação Tributária - Vilson Cortez 

- Legislação Aduaneira - Arnaldo Dornelles
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Da avaliação

A avaliação da prova dissertativa abrangerá

a) quanto à capacidade de desenvolvimento do tema: a compreensão, o conhecimento, 
o desenvolvimento e a adequação da argumentação, a conexão e a pertinência, a 
objetividade e a sequência lógica do pensamento, o alinhamento ao tema e a cobertura 
dos tópicos apresentados, valendo, no máximo, 50 (cinquenta) pontos, que serão aferidos, 
pelo examinador, com base nos critérios a seguir indicados:

Conteúdo da resposta Tema (= 50 pontos)

Capacidade de argumentação até - 14

Sequência lógica do pensamento até - 14 

Alinhamento ao tema até - 10

Cobertura dos tópicos apresentados até - 12

b) quanto ao uso do idioma: a utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais, 
valendo no máximo, 50 (cinquenta) pontos, que serão aferidos, pelo examinador, com base 
nos critérios a seguir indicados:

Tipos de erro Pontos a deduzir

Aspectos formais: erros de forma em geral e erros de ortografia. -1,00 cada erro

Aspectos Gramaticais: morfologia, sintaxe de emprego e colocação, 
sintaxe de regência e pontuação.

-2,00 cada erro

Aspectos Textuais: sintaxe de construção (coesão prejudicada); 
concordância; clareza; concisão; unidade temática/estilo;
coerência; propriedade vocabular; paralelismo semântico e sintático; 
paragrafação.

-3,00 cada erro

Cada linha excedente ao máximo exigido. -0,83

Cada linha não escrita, considerando o mínimo exigido. -1,25

 • Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for 
escrito fora do local apropriado. 

 • Em caso de fuga ao tema, de não haver texto e/ou de identificação em local indevido, o 
candidato receberá nota zero.

 • Somente será considerado habilitado a prosseguir no concurso o candidato classificado 
na Primeira Etapa que, cumulativamente (redação + subitem 12.1), tenha obtido, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) da nota correspondente à prova dissertativa.
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Observações importantes sobre a prova discursiva

Centre-se em assuntos cuja cobrança seja mais provável. Em Direito Tributário, por exemplo, há 
tendência de a ESAF solicitar que o candidato discorra sobre “lançamento tributário” e “crédito 
tributário”. Já em Direito Constitucional, um tema possível, seja qual for a banca examinadora, 
é “controle de constitucionalidade.” Assim, 

 • leia sobre o assunto em um livro teórico. Exemplo: “imunidades tributárias” em um 
livro de teoria de Direito Tributário. A possibilidade é que a banca não exija minúcias 
acerca do tema, pois o objetivo é avaliar a capacidade de expressão do candidato na 
forma escrita; 

 • faça um resumo da matéria. Esse resumo servirá como fonte de uma futura revisão e 
será, ainda, o primeiro passo no treinamento para a prova discursiva.

A redação deve ser clara e objetiva, não uma peça literária.

Tempo entre as fases do concurso/09 para ATRFB: – 1ª fase: 20/12/09 – 2ª fase: 07/02/10.

Peso da prova discursiva: ATRFB 20101 : 100/330 = 30%.

Impacto da perda de 1 ponto na nota no concurso de AFRFB 2010: até 38 posições!

Desempenho dos candidatos nas provas discursivas da RFB 2010: ocorrência de verdadeiras 
reviravoltas na lista classificatória antes e depois do resultado das discursivas – candidatos 
chegaram a ganhar mais de 500 posições após a discursiva; foi relativamente comum subir ou 
cair mais de 200 posições.

Características das provas discursivas: necessidade de amplo domínio da Língua Portuguesa, 
não só do conteúdo; inexistência de única resposta correta; avaliação simultânea de conteúdo 
e de uso do idioma; alto grau de subjetividade na correção do examinador; dificuldade para 
interposição de recursos.

Dúvidas comuns

 • Linhas: respeite o número de linhas. 
 • Margens: obedeça às margens direita e esquerda, bem como a do parágrafo. 
 • Letra: faça letras de tamanho regular. Diferencie maiúsculas de minúsculas. 
 • Retificações: atráz atrás.
 • Translineação: hífen tão somente do lado direito da palavra translineada.

Anotações:
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Tipologias possíveis

Dissertação

Analisa assuntos; formula ponto de vista; constrói teses ou hipóteses; elabora argumentos; 
defende opinião ou posicionamento de maneira impessoal sobre algo. Pode apresentar aspecto 
argumentativo ou expositivo e, de acordo com a proposta temática exigida nos certames, reunir 
elementos descritivos ou narrativos. 

Dissertação expositiva 

Texto de estrutura dissertativa que formula análise de determinado assunto com base em 
conhecimentos (teóricos, técnicos, jurídicos) específicos de determinado campo de saber. 
Busca comprovar o domínio científico do candidato em sua área de formação ou do cargo a 
que concorre. Pode ser cobrada nas modalidades TEXTO EXPOSITIVO, ESTUDO DE CASO OU 
QUESTÃO DISCURSIVA. 

O que é estudo de caso?

Trata-se de texto com estrutura dissertativa de natureza expositiva que atende a um tema de 
conteúdo específico (questão do tipo problema, na qual é descrito um cenário) e é formulado 
a partir de uma situação hipotética, de um caso proposto ou de uma indagação formulada com 
base no conteúdo programático. O examinador solicita, com base na proposição hipotética, a 
exposição de como proceder, considerando-se uma fundamentação técnica.

O Estudo de Caso visa a expor o seu “como” e os seus “porquês”. Entretanto, um estudo de caso 
não precisa ser meramente expositivo. Deve ter alcance analítico, pode confrontar a situação 
com outras já conhecidas e com as teorias existentes. Pode ajudar a construir novas teorias. 

Características:

 • os estudos de caso enfatizam a interpretação contextual - para melhor analisá-lo, devem-
se relacionar as ações, os comportamentos e as interações entre as pessoas envolvidas e a 
problemática da situação a que estão ligadas;

 • os estudos de caso têm por objetivo retratar a realidade de forma completa e sistemática 
(caráter didático ou científico na abordagem) – é enfatizada a complexidade da situação, 
procurando-se revelar a multiplicidade de fatos que a envolvem e a determinam;

(Dessa forma, apresente o máximo de conhecimento possível sobre o assunto, 
uma vez que é pautado naquele que o examinador irá identificar os pontos-chave 

que interessam à banca para atribuir pontuação ao conteúdo de seu texto.)

 • os estudos de caso usam várias fontes de informação e argumentos diversos 
(estatísticas, autores, datas, teorias e leis);

 • os estudos de caso indicam para o leitor quais os rumos da exposição ou em que 
elementos a exposição será fundamentada;

 • os estudos de caso devem ter uma orientação teórica bem fundamentada.
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Portanto,

 • fuja das generalizações;
 • pergunte-se “como” e “por que”;
 • defina, logo na introdução, o alvo do estudo de caso;
 • apresente o objetivo do estudo em questão;
 • elabore um texto cujas etapas sejam semelhantes às da dissertação (introdução, 

desenvolvimentos, conclusão);
 • valorize a relação entre crítica e fundamentação por meio de provas concretas.

Anotações:

Compreensão da proposta 

A fim de elaborar seu planejamento, você deve

 • grifar as palavras-chave em cada tópico (exemplos: “conceitue...”, “caracterize...”, 
“relacione...” etc.);

 • compor, com palavras-chave, o “esqueleto” de cada tópico;
 • “Considerando o texto de apoio...” = ideia central do texto integra a redação;
 • “A partir do texto de apoio...” = apenas motivador. 

Estrutura da prova discursiva

A tendência, na dissertação expositiva, é apresentar caminhos a serem tomados.  Expõe-se e 
analisa-se um fenômeno contemporâneo, partindo-se do seu contexto real e utilizando-se de 
múltiplas fontes de evidências. 

Comumente, contém

 • informações preliminares (inclusive diferentes perspectivas);

 • descrições breves;

 • análises (problematização ou produção de novas teorias);

 • confronto entre as informações, análise dos desdobramentos do assunto e direcionamento 
dos argumentos ou dos fundamentos solucionadores da situação problema; 

 • parágrafo final que atende à maneira como a proposta foi elaborada, ou seja, resolve a 
situação-problema ou analisa o caso proposto ou responde à questão formulada.
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Estrutura mínima

INTRODUÇÃO (± 5 linhas)
Define o problema a ser apresentado e explica os tópicos ou as delimitações da situação; apresenta 
o objetivo do texto.

DESENVOLVIMENTO 1 (± 10 linhas) = VISÃO GERAL
Onde? Quando? Por quê? Aponta aspectos sobre os atores envolvidos e as organizações; identifica 
questões profissionais, técnicas, teóricas etc; apresenta aspectos contextuais: personalidades, 
culturas, urgência das questões etc.

DESENVOLVIMENTO 2 (± 10 linhas) = ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Inclui argumentos diversos a fim de justificar o ponto de vista; explicita o modo como se desenrolam 
as situações.

DESENVOLVIMENTO 3 (± 10 linhas) = PROBLEMAS
Exposição de mais de um problema que requer análise para a resolução da questão específica; a 
apresentação deve ser clara e sistemática.

CONCLUSÃO (± 5 linhas) 
Retoma o tema e o objetivo do texto; apresenta a solução do problema.

TODOS OS PARÁGRAFOS DEVEM TER – NECESSARIAMENTE MAIS DE UM PERÍODO 
(DA LETRA MAIÚSCULA AO PONTO FINAL)!

Anotações:

Cuidado!

Você deve

 • ser objetivo;
 • colocar em destaque a resposta ao comando (começar com o tema específico);
 • abordar todos os tópicos apontados na proposta (a ESAF, não raras vezes, solicita que 

se disserte sobre três tópicos relacionados a um tema maior, determinando, assim, os 
parágrafos do desenvolvimento); 

 • não “misturar” tópicos nos parágrafos.
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Tipos de argumento

 • Declaratório – consiste em expor o que sugere a proposta, usando outras palavras e 
outra organização, ao apresentar o tema e as delimitações sugeridas em, no mínimo, dois 
períodos. CUIDADO! Não copie.

 • Levantamento de hipótese - a tese que se pretende provar durante o desenvolvimento. 
 • Perguntas – pode-se elencar uma série de perguntas que levem a questionamentos e 

reflexões e devem ser respondidas por meio de argumentações coerentes. CUIDADO! As 
perguntas não podem ser retóricas, vazias cujas respostas sejam genéricas.

 • Histórico – consiste em traçar uma trajetória histórica e apresentar uma analogia entre 
elementos do passado e do presente. Só será usada a trajetória histórica quando houver um 
fato no passado que seja comparável, de alguma maneira, a outro no presente. CUIDADO! 
Não se trata de mera exposição.

 • Comparativo – consiste em apresentar uma analogia entre elementos, porém sem buscar 
no passado a argumentação. Constitui-se na comparação entre dois países, dois fatos, duas 
personagens, enfim, dois elementos, para comprovar a tese. 

 • Citação / Argumento de Autoridade – citação – ipsis litteris – pertencente a qualquer área 
do conhecimento ou mediante a afirmação de uma autoridade no tema em pauta. É preciso 
ressaltar que tais expedientes não são gratuitos – meros “enfeites” – e que, portanto, a 
ideia que veiculam deve ser retomada ao longo do texto ou na conclusão.

Como apresentar citações?

ÉTICA, JUSTIÇA, EDUCAÇÃO e CIDADANIA são argumentos válidos para qualquer tema.

Expressões introdutórias

 • O (A) ..... é de fundamental importância em .... É de fundamental importância o (a) ....
 • É indiscutível que ... / É inegável que ...
 • Muito se discute a importância de ...
 • Comenta-se, com frequência, a respeito de ...
 • Não raro, toma-se conhecimento, por meio de ..., de ...
 • Apesar de muitos acreditarem que ... (refutação)
 • Ao contrário do que muitos acreditam ... (refutação)
 • Pode-se afirmar que, em razão de ... /devido a...
 • “Os recentes acontecimentos ... evidenciaram...”
 • “A questão ... está novamente em evidência...
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Expressões entre os parágrafos de desenvolvimento 

Ao mudar de parágrafo (e de tópico), você deve utilizar um elemento coesivo evidente.

D1

 • É preciso, em primeiro lugar, lembrar...
 • É preciso, primeiramente, considerar...
 • É necessário frisar...
 • É verdade que...

D2 / D3 / D4...

 • Nota-se, por outro lado, que...
 • É imprescindível insistir no fato de que...
 • Não se pode esquecer de que... 
 • Além disso,... 
 • Outro fator existente... 
 • Outra preocupação constante é a de que... 
 • Ainda convém lembrar que...
 • De fato, ...

Expressões conclusivas 

Conjunções conclusivas: 
Portanto,... 
Por conseguinte,... 
Logo,...

Em suma,...
Dessa forma,...
Definitivamente,...
Indubitavelmente,...

Deslocamento das Expressões Conclusivas:
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Unidade, coerência, coesão e ênfase

A fim de garanti-las, você deve

 • articular e imprimir autonomia entre as partes.

DICAS: 

 • não utilize os pronomes esse(a)(s), isso no primeiro período dos parágrafos.

 • repita as palavras-chave do tema/tópico (sinônimos ou paráfrase) uma vez a cada 
parágrafo.

 • não abuse de exemplos, pois o excesso quebra a unidade.

 • formule (para si mesmo) as seis perguntas sobre o assunto e responda a elas – o quê? / 
quem? / quando? / onde? / como? / por quê?

 • fuja de fórmulas vazias (“conscientização urgente do governo, das pessoas...”) e de 
falta de progressão textual;

 • não use nexo adversativo no início da conclusão;

 • não empregue expressões temporais vagas (“atualmente”, “antigamente”...);

Linguagem

A clareza é uma das principais qualidades de uma redação. Ser claro é ser coerente, preciso, não 
se deixar contradizer, ser direto. Assim, seja natural. Não caia na tentação de utilizar palavras 
de efeito duvidoso para “impressionar a banca”. Não seja prolixo.

Erros comuns

 • Lugar-comum
 • Desde os primórdios da humanidade, ...”
 • Se cada um fizer a sua parte, ...
 • Ditados populares.

Impropriedade de registro

A informalidade pode tornar-se equivocada quando é mal-encaixada na totalidade de um texto 
de encaminhamento predominantemente formal. Do mesmo modo, pode a hipercorreção ou o 
excesso de formalismo podem provocar problema semântico. Logo, não empregue...

 • fazer com que (Isso faz com que o povo fique desanimado. / Isso FAZ o povo FICAR 
desanimado);

 • ter no lugar de haver: *Há uma liquidação ótima no “shopping”. – formal); Tem uma 
liquidação ótima no “shopping”. – coloquial;
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 • só que – use os demais nexos adversativos;

 • diálogo com o examinador: não use VOCÊ / TU. Use “se” (apassivador ou índice de 
indeterminação do sujeito) ou 1ª pessoa do plural, nós;

 • mistura de tratamento – eu / nós / se / ele(s) num mesmo período / parágrafo;

 • linguagem técnica desnecessária: isto posto - posto isto; supra; referido; mencionado; 
em epígrafe; em tela; diante de todo o exposto...

 • recorrência excessiva ao gerúndio: estão se utilizando, vem causando, estamos 
notando, o que está acontecendo é, acaba ocorrendo...

Uso correto do gerúndio:

Inadequação Semântica

 • Repetição muita próxima de nexos, de palavras ou de expressões; 
 • imprecisão, expressão de amplo sentido: A corrupção nacional é uma COISA assustadora, 

um PROBLEMA quase sem solução. (A corrupção nacional é assustadora, um problema 
social quase sem solução);

 • redundâncias e obviedades: Há cinco anos atrás, não se ouvia falar em aquecimento global. 
(Há cinco anos... / Cinco anos atrás...); Hoje em dia; A cada dia que passa; Eu acho / Eu 
penso...; Mundo em que vivemos; (no mundo); um certo (“Quando certo alguém / cruzou 
o seu caminho...”);

 • excesso de paráfrases: Num mundo em que nós, SERES HUMANOS, buscamos apenas a 
excelência profissional... (desnecessário o aposto);

 • uso inadequado de “etc” (É necessário que se discutam problemas como a corrupção, a 
degradação ambiental, a desigualdade social, etc.);

 • pluralização de uma “propriedade” que se refere a sujeitos diversos (A insegurança das 
grandes cidades prejudica nossas vidas. (nossa vida / a vida);

 • através – passar de um lado para outro ou passar ao longo de – em lugar de por meio de, 
por intermédio de, graças a (Comuniquei-me com ele por meio da internet.);

 • a nível de – não existe – em lugar de em nível de (= no âmbito de; expressão desgastada!) 
e ao nível de. A decisão foi tomada em nível de turma. (Melhor: A decisão foi tomada pela 
turma.);

 • possuir – indica posse, propriedade de um bem material (Ele possui imóveis fora do Brasil.) 
– em lugar de ter, desfrutar, apresentar, manifestar, produzir, demonstrar, gozar, ser 
dotado de.;
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 • ao invés de – inverso, ao contrário (Fiquei acordada assistindo a um péssimo programa na 
TV, ao invés de dormir cedo. CORRETO) – em lugar de em vez de – no lugar de;

 • excesso de estrangeirismos: se for indispensável, use-os. Nesse caso, coloque-os entre 
aspas duplas. Não se esqueça de explicar sempre, entre parênteses, o significado dos 
estrangeirismos menos conhecidos.

Uso de elementos coesivos

ESSE(A)(S) + substantivo / ISSO = retomam assunto.

 • A inflação retornou ao Brasil. Esse fato denota que a economia não é tão estável como 
apregoa o governo. / Isso denota que...

ESTE(A)(S) / ISTO = anunciam assunto. 

 • Nosso povo sofre com muitos problemas, entre os quais estes: miséria, fome e 
ignorância.

MESMO(A)(S) = não retomam palavras ou expressões; nessas situações, utilize ELE(A)(S).

 • Ainda tenho os mesmos ideais. Meus amigos, contudo, mudaram. Eles creem que 
manter certas convicções é estagnar.

ONDE = refere-se apenas a lugar em que se está; caso contrário, utilize em que, no(a)(s) qual(is).

 • A cidade onde (= em que / na qual) moro é maravilhosa. / O dia em que (no qual) te 
conheci foi o melhor de minha vida. / A sociedade na qual (em que) nos inserimos...

AONDE = refere-se apenas a lugar para o qual se vai.

Essa é a praia aonde você vai nas férias?

 • Evite MAS e PORÉM em início de período; prefira NO ENTANTO, ENTRETANTO, 
CONTUDO, TODAVIA, NÃO OBSTANTE.

Pontuação

 • Aspas: transcrições, títulos, estrangeirismos. 
 • Dois-pontos: introduzem consequência ou explicação após uma oração completa.

Ex.: No tabuleiro da baiana tem: vatapá, caruru, umbu... (incorreto) 

Após dois-pontos, letra minúscula, salvo na transcrição que, 
originalmente, apresente maiúscula.

 • Varie os sinais de pontuação: os entre-vírgulas podem ser substituídos por travessões ou 
parênteses.

 • Evite concluir o texto com ponto de interrogação ou usar exclamações. 



 

www.acasadoconcurseiro.com.br2262

Estrutura do período

Chamamos de fragmento de frase (ou frase fragmentada) o isolamento indevido de trechos do 
período.

Ex.: Era necessário preservar os vários sentidos do texto. Cabendo ao leitor interpretá-lo. 
(oração reduzida) / Era necessário [...], cabendo ao leitor...

Chamamos de frases siamesas quando não há sinal de pontuação entre os períodos cujo 
assunto foi concluído. 

Ex.: A pessoa se acostuma a competir, quando isso ocorre, ela é beneficiada. (...a competir. 
Quando isso ocorre,...)

Nunca inicie períodos por
“Sendo que”, “Isso porque”, “Mesmo porque”, “Pois”, “O qual”.

Paralelismo

A quebra de paralelismo consiste em coordenar elementos semelhantes de forma diferente. 

Quebra de paralelismo sintático

Ex.: Pediu que eu saísse e para apagar a luz. (Pediu que eu saísse e que apagasse a luz. / Pediu 
para eu sair e para apagar a luz.)

Ex.: Há muito desejava e sonhava com uma BMW. (Há muito desejava uma BMW e sonhava 
com ela.)

Quebra de paralelismo vocabular

Ex.: Escrever romances é diferente da pintura. [escrever = ação / pintura = resultado da ação] 
(Escrever romances é diferente de pintar quadros.)

Quebra de paralelismo semântico

Ex.: Quando fui à Grécia, visitei as ruínas e minha avó.
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Grafia

Emprego de maiúsculas e de minúsculas

Maiúsculas

 • substantivos próprios de qualquer natureza;

 • nomes de vias e lugares públicos;

 • nomes que designam altos conceitos políticos, religiosos ou nacionais (A Igreja teceu 
duras críticas às pesquisas com células-tronco.);

 • nomes que designam artes, ciências e disciplinas;

 • nomes de estabelecimentos públicos ou particulares e nomes de escolas de qualquer 
espécie ou grau de ensino;

 • títulos de livros, jornais, revistas, produções artísticas, literárias e científicas;

 • pontos cardeais, quando nomeiam regiões (No Sul, desfruta-se de um inverno 
europeu.);

 • nomes de fatos históricos importantes, de atos solenes e de grandes 
empreendimentos públicos;

 • expressões como fulano, beltrano e sicrano, quando usadas em lugar de nome de 
pessoas;

 • País com letra maiúscula em substituição ao nome próprio da nação (O Brasil ainda é 
vítima de problemas terceiro-mundistas. O País precisa, pois, curar-se da síndrome do 
“coitadismo”.);

 • Estado = o conjunto das instituições (governo, congresso, forças armadas, poder 
judiciário etc.) que administram uma nação. (A máquina administrativa do Estado.).

Minúsculas

 • nomes de povos, de suas línguas e gentílicos (O brasileiro é cordial.); 

 • nomes dos meses e dos dias da semana;

 • nomes comuns que acompanham nomes geográficos (Transposição do rio São 
Francisco);

 • nomes de festas pagãs ou festas populares (Em fevereiro, há o carnaval.);

 • nomes das estações do ano;

 • depois de dois-pontos, quando se trata de uma enumeração ou de uma exemplificação;

 • estado = cada uma das divisões político-geográficas de uma nação. (O Amazonas é o 
maior estado brasileiro.).
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Grafia de números

Por extenso

 • os números até noventa, que se constituírem de apenas uma palavra no início da frase 
(Dois alunos saíram mais cedo da aula.);

 • substantivados (Ela lia as Mil e Uma Noites.);

 • dados por aproximação ou estimativa (“Nem por você / Nem por ninguém / Eu me 
desfaço / Dos meus planos / Quero saber bem mais / Que os meus vinte / E poucos 
anos...”);

 • números com mais de uma palavra e números a partir de 100 (Nas próximas vinte e 
quatro horas saberei o que fazer de minha vida.);

Em algarismos

 • horas, minutos e tempo em geral (O voo sai às 17h e chega por volta das 19h30min.); 

 • medidas (Corro 5 km todos os dias.).

Em forma mista

 • os números de 1 milhão em diante (Esta estrela tem, seguramente, mais de 19 milhões 
de anos.)

Siglas

 • todas as letras maiúsculas se a sigla tiver até três letras (ONU);

 • todas as letras maiúsculas se todas as letras forem pronunciadas (INSS); 

 • se houver mais de três letras, só a inicial maiúscula (Unesco).

Análise de redação

Concurso Receita Federal ATRFB – 2009 

Banca ESAF

Cargo: Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil - 2009/2010
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Prova Dissertativa

Como Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, você foi lotado na Delegacia de 
Uruguaiana (RS). Para sua análise, foi apresentado o seguinte caso.

A empresa ZETA Hermanos Ltda., sediada em Rosário, Argentina, devidamente inscrita nos órgãos fiscais 
daquele país, remeteu a comprador brasileiro (GUGA Comércio e Importações Ltda.), sediado 
em São Paulo (SP), uma carga de n-butanol, composto químico para uso industrial. Chegando 
ao posto aduaneiro brasileiro, a carga não foi admitida, uma vez que a fiscalização exigiu 
Certificado de Origem, conforme portaria da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX/MDIC), 
e também comprovação do recolhimento de direitos antidumping aplicados às importações 
brasileiras de n-butanol originárias da Argentina e dos Estados Unidos, conforme resolução 
pertinente da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).O exportador ingressou com recurso 
administrativo contra o ato da fiscalização, alegando em síntese que

a) a exigência da SECEX violava o Acordo sobre Regras de Origem e também o Acordo 
sobre Implementação do Artigo VI (Acordo Antidumping), ambos da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), e em razão disso deveria ser ignorada pela fiscalização;

b) de qualquer forma, sendo o n-butanol produzido na Argentina, não lhe deveria ser 
cobrado direito antidumping;

c) ainda, que a não admissão da carga, pela fiscalização, violaria Decisão recente do 
Conselho do Mercado Comum (CMC) do Mercosul;

d) por fim, informava que também iria comunicar o fato ao governo argentino, que 
“imediatamente tomará as providências cabíveis nos tribunais internacionais”.

A partir da situação hipotética apresentada e considerando, ainda, os questionamentos abaixo, 
elabore uma dissertação, entre 40 a 60 linhas, emitindo seu pronunciamento a respeito, de 
acordo com a estrutura jurídica aplicável.

 • O que são os acordos mencionados pelo Exportador nos itens a) e b)? 

 • Qual o seu efeito na ordem jurídica brasileira?

 • Qual o efeito de uma Decisão do CMC/Mercosul para um servidor público brasileiro? 
Em que hipótese ela deve ser cumprida?

 • Como está organizado o sistema de solução de controvérsias no Mercosul? O governo 
argentino poderia, se desejasse, levar este caso a que foro(s)?
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Introdução

O caso proposto apresenta uma interessante polêmica a cerca da aplicação de 

dois importantes acordos multilaterais da Organização Mundial do comércio

(OMC) no âmbito do Mercosul. O acordo sobre Regras de Origem e o Acordo

Antidumping são tratados internacionais, assinados pelos membros da OMC, /

que visam contribuir para o combate das práticas desleais de comércio, /

fomentando a integração econômica dos mesmos.

Falhas:

1. A introdução deve definir o problema a ser apresentado (por que se trata de uma 
polêmica?) e explica os parâmetros ou as delimitações da situação; apresenta o objetivo 
do texto (quais são os objetivos do texto?).

2. TÓPICO 1: o que são os acordos mencionados pelo Exportador nos itens a) e b)? 

a) a exigência da SECEX violava o Acordo sobre Regras de Origem e também o Acordo 
sobre Implementação do Artigo VI (Acordo Antidumping), ambos da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), e em razão disso deveria ser ignorada pela fiscalização;
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b) de qualquer forma, sendo o n-butanol produzido na Argentina, não lhe deveria ser 
cobrado direito antidumping; (não foi citado “importações brasileiras de n-butanol 
originárias da Argentina e dos Estados Unidos, conforme resolução pertinente da 
Câmara de Comércio Exterior (CAMEX)”).

3. “, assinados pelos membros da OMC,” – restrição indevida (-0,25).

4. “visam contribuir” – ou erro de regência (visam A contribuir) ou de propriedade vocabular 
(visam a combater) (-0,50 ou -0,75).

5. o avaliador ignorou o uso inadequado do pronome “mesmos”.

D1

Considerando o que dispõe a Constituição Federal e a teoria dualista

adotada pelo Supremo Tribunal Federal os referidos acordos somente PO

passaram a ter efeito na ordem jurídica nacional após sua

internalização mediante decreto legislativo seguido pela promulgação

pelo presidente da República. A referida corte entende que os

tratados internacionais, excetos os relativos a direitos humanos,

possuem hierarquia de lei ordinária.

Falhas:

1. Visão geral

Onde? Quando? (quando ocorreu a promulgação?) Por quê? (qual foi a causa da 
promulgação?). Aponta aspectos sobre os atores envolvidos e as organizações; 
identifica questões profissionais, técnicas, teóricas etc; apresenta aspectos contextuais: 
personalidades, culturas, urgência das questões etc.

2. TÓPICO 2: Qual o seu efeito na ordem jurídica brasileira? (respondeu quando passaram a 
ter efeito, e não quais os efeitos).

3. “pelo Supremo Tribunal Federal, os referidos” – vírgula obrigatória em orações subordinadas 
adverbiais antecipadas (-0,50).

4. O avaliador não apontou a quebra de autonomia entre a introdução e o D1 devido ao uso 
da expressão “referidos acordos” citados anteriormente.

5. O avaliador não apontou o uso indevido de “possuem”.
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D2

No que concerne às decisões do CMC/Mercosul elas somente PO

necessitarão ser cumpridos por um servidor público brasileiro após

a sua adequada internalização, pois o Mercosul é um órgão

intergovernamental, e não supragovernamental. Exemplo recente

disso é a entrada da Venezuela no Mercosul em que é necessário

a aprovação dos parlamentos dos quatro países membros do bloco

para que a mesma se concretize.

Falhas:

1. Análise da situação

Inclui argumentos diversos a fim de justificar o ponto de vista; explicita o modo como 
se desenrolam as situações. (qual o ponto de vista do candidato acerca da situação?; 
na introdução, afirma ser “interessante polêmica”, mas não explica o porquê dessa sua 
opinião).

2. TÓPICO 3: Qual o efeito de uma Decisão do CMC/Mercosul para um servidor público 
brasileiro? Em que hipótese ela deve ser cumprida? (o candidato não informou ou analisou 
os efeitos de uma decisão do CMC/Mercosul para um servidor brasileiro; antes, especificou 
quando ela deverá ser cumprida).

3. o candidato ignorou o item “c) ainda, que a não admissão da carga, pela fiscalização, violaria 
Decisão recente do Conselho do Mercado Comum (CMC) do Mercosul;”, sobretudo no que 
diz respeito à Decisão recente.

4. o exemplo, além de incompleto e ambíguo, não é pertinente à situação tratada.

5. “No que concerne às decisões do CMC/Mercosul, elas somente” – vírgula obrigatória 
isolando adjunto adverbial deslocado, visto ser de grande extensão e modalizar toda a 
afirmação posterior (-0,50).

6. o avaliador ignorou o erro de concordância em “No que concerne às decisões do CMC/
Mercosul elas somente necessitarão ser cumpridos” (ELAS ... CUMPRIDAS).

7. o avaliador ignorou o erro de concordância em “em que é necessário a aprovação dos 
parlamentos” (NECESSÁRIA A APROVAÇÃO).

8. o avaliador ignorou o uso inadequado do pronome “mesma”.
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D3

No que pertine a organização do sistema de solução de controversias RG

do Mercosul, salienta-se que inicialmente é buscada uma solução

negociada entre os países litigantes. Não obtendo êxito, os países

podem eleger um tribunal arbitral composto por três ou cinco

membros, o qual proporá uma solução ao litígio. Da referida sentença PO

o país poderá recorrer ao Tribunal Permanente de Revisão (TPR).

Destaca-se que no caso apresentado, a Argentina poderia recorrer PO

tanto ao sistema de solução de controversias do Mercosul quanto ao /

da OMC, ou de outro tribunal internacional competente para julgar o litígio.

Falhas:

1. Problemas

Exposição de mais de um problema que requerem análise para a resolução da questão 
específica; a apresentação deve ser clara e sistemática. (o candidato não apresentou análise 
de problemas, tampouco os citou; ateve-se à mera exposição).

2. TÓPICO 4: Como está organizado o sistema de solução de controvérsias no Mercosul? O 
governo argentino poderia, se desejasse, levar este caso a que foro(s)?

3. o candidato ignorou o item “d) por fim, informava que também iria comunicar o fato ao 
governo argentino, que “imediatamente tomará as providências cabíveis nos tribunais 
internacionais”.

4. em “No que pertine a organização do sistema”, faltou crase (-0,50).

5. de acordo com o avaliador, deveria haver vírgula após “Da referida sentença”, o que está 
errado. O verbo “recorrer”, significando “interpor recurso judicial ou administrativo” (Ex.: 
Recorrer da sentença) é transitivo indireto, e não se separa OI de seu verbo. Contudo, há 
erro, pois o candidato atribuiu dois OI ao mesmo verbo, que – na sua frase – tem dois 
diferentes significados: também tem o sentido de “dirigir-se a alguém, pedindo-lhe auxílio, 
proteção, despacho, justiça”. Neste último caso, rege a preposição A. Logo, o erro deveria 
ser de paralelismo. (-0,75 e não de -0,50).

6. “Destaca-se que no caso apresentado, a Argentina” – vírgula obrigatória isolando adjunto 
adverbial intercalado (-0,50).

7. “tanto ao sistema de solução de controvérsias do Mercosul quanto ao da OMC, ou de outro 
tribunal internacional” – quebra de paralelismo sintático: “tanto ao [...] quanto ao [...] ou 
AO de” (-0,75).
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8. o avaliador ignorou a necessidade de vírgulas isolando o advérbio “inicialmente” em 
“salienta-se que, inicialmente, é buscada”, já que termos que “quebram” a ordem 
CONJUNÇÃO + RESTANTE DA ORAÇÃO POR ELA INTRODUZIDA devem ser isolados.

9. o avaliador ignorou falha de regência em “proporá uma solução ao litígio”; o correto seria 
“PARA O LITÍGIO”.

10. o avaliador ignorou ausência de acento em “controvérsias”.

11. o avaliador ignorou o uso de “pertine” – não dicionarizado.

12. o avaliador ignorou a repetição próxima de vocábulos substituíveis.

D4

Ressalta-se, ainda, que a adequada identificação da origem da

mercadoria importada é importante para a solução do caso em tela

em razão de um aspecto principal: A OMC não permite a aplicação de /

direitos antidumping entre países integrantes do mesmo bloco

econômico, exigindo uma solução negociada. Dessa forma, caso as

mercadorias importadas fossem originárias dos Estados Unidos caberia PO

a aplicação dos referidos direitos.

Falhas:

1. o candidato optou por um quarto parágrafo de desenvolvimento, o que nem sempre 
é recomendável – salvo se houver diferente tópico sobre o qual dissertar. A maior falha, 
contudo, reside no fato de o candidato discorrer sobre aspecto constante no item (b), 
produzindo, assim, uma fragmentação na organização dos parágrafos, visto que tal 
assunto dizia respeito ao TÓPICO 1. Além disso, o candidato não faz referência ao produto 
importado.

2. no trecho sublinhado, não há erros quanto aos aspectos formais, gramaticais ou textuais; 
talvez o destaque se deva a uma possível informação equivocada.

3. “Dessa forma, caso as mercadorias importadas fossem originárias dos Estados Unidos, 
caberia” – vírgula obrigatória isolando oração adverbial intercalada (-0,50).

4. o avaliador ignorou o uso de linguagem excessivamente técnica: “caso em tela”.

5. o avaliador ignorou o uso de letra maiúscula de depois de dois-pontos.
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Conclusão

Portanto para uma adequada solução de um conflito comercial

envolvendo países integrantes de um mesmo bloco econômico é

necessário o conhecimento adequado de suas normas internas,

bem como da estrutura organizacional e jurídica do bloco e da OMC.

Falhas:

1. a conclusão retoma o tema e o objetivo do texto; apresenta a solução do problema. O 
candidato retomou o tema, mas não reforçou sua tese (mesmo porque nunca a apresentou).

2. o parágrafo é constituído por um só período – o que não foi apontado pelo avaliador.

3. o avaliador ignorou a ausência de vírgulas isolando “para uma adequada solução de um 
conflito comercial envolvendo países integrantes de um mesmo bloco econômico” – oração 
adverbial intercalada.

4. o avaliador ignorou a ambiguidade provocada pelo uso do pronome “suas”.

5. o avaliador ignorou a falta de explicação (visto tratar-se de retomada) de “bloco”.

Avaliação

 • Capacidade de argumentação: 16/18.
 • Sequência lógica de pensamento: 16/18 

 • Alinhamento ao tema: 6/12 42,0

 • Cobertura dos tópicos apresentados: 6/12 
 42,0

 • Aspectos formais, gramaticais e textuais: 37,0  
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Modelo Folha de Redação
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OUTRO EXEMPLO (observações, à margem, do candidato)
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