DICAS DE BIBLIOGRAFIA PARA A ÁREA FISCAL
Alexandre Meirelles

Texto atualizado em março de 2013
Essa é a lista de bibliografias que eu recomendo. Coloquei uma lista de materiais que compreendo que seja o
caminho mais curto para adquirir um nível de conhecimento suficiente para fazer a prova de dois dos concursos da área
fiscal mais cobiçados, o de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e o de Agente Fiscal de Rendas do
Estado de São Paulo (AFR-SP). Logicamente, ela também serve para vários outros concursos, como ATRFB, TCU,
CGU, ICMS-RJ etc., principalmente se a banca for a ESAF.
Gostaria de esclarecer antes algumas coisas:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

esses são os livros que mais ouvi elogios ultimamente e alguns que acompanhei atuando como coordenador,
então por isso posso atestar a qualidade;
por favor, não me peçam opiniões sobre outros livros, porque ou nunca os utilizei; ou não gostei, mas nunca
poderia falar mal de alguma obra de um colega; ou então os conheço, mas se não estão aí é porque preferi o
outro que está na relação. E também não venha me escrever pedindo para enquadrar em qual das alternativas
anteriores está o seu livro pretendido; em suma, não comentarei sobre outras obras, para não comprar mais
confusão;
em momento algum estou desmerecendo qualquer obra que não esteja nesta relação, muito longe disso. Se
quiser utilizar outro livro substituindo os que estiverem aqui, ou então complementando-os, ótimo. Há pessoas
que foram aprovadas e que odiaram algumas obras que aí estão, preferindo outras, afinal, gosto cada um tem o
seu;
como sempre recebi muitos e-mails pedindo dicas de livros, resolvi escrever este texto. Não é à toa que nunca
vi algum outro colega fazendo isso, porque podemos “comprar muita briga”, então, por favor, mais uma vez, não
me coloquem em situações embaraçosas;
é uma lista muito voltada para a ESAF e para a área fiscal, que é a “minha praia”. Pedir minha opinião sobre
outras áreas, principalmente de nível médio, é muito complicado, porque desconheço quase tudo das outras
áreas. Com certeza você conseguirá dicas melhores com pessoas que lecionam nessas áreas, ou com
aprovados para elas. É muito comum eu receber e-mails de concurseiros perguntando por qual livro estudar para
o TRE, por exemplo. Sinceramente, não faço a mínima idéia, só imagino que mudaria vários desses aí embaixo
se fizesse esse concurso ou outro de outra área. Em suma, qualquer e-mail nesse sentido não poderei
responder, porque poderia prejudicá-lo com alguma dica furada, em vez de ajudá-lo;
regra geral, fuja de apostilas, pois quase sempre só servem para jogar dinheiro fora. Quem quer passar em um
bom concurso estuda por livros direcionados para a área, e foge de apostilas, que muitas vezes são cheias de
erros, gabaritos errados, leis defasadas, são muito superficiais etc. Raramente alguma presta. Claro que não me
refiro às apostilas que são preparadas por professores conceituados e distribuídas nos seus cursos ou aulas em
PDF de cursos renomados, falo daquelas que são vendidas em bancas;
tentei ao máximo resumir o estudo de cada disciplina a um só livro, no máximo dois. Muitas vezes havia alguns
livros excelentes para a mesma disciplina, mas decidi optar por poucos, porque tenho a filosofia de que o
candidato deve estudar por poucos livros, mas excelentes, e não por vários, muito repetitivos entre si. Nas
disciplinas de Português, Contabilidade e Direito Tributário recomendo mais obras, porque são disciplinas muito
grandes e que requerem um elevado grau de conhecimento do candidato. Livros de exercícios comentados você
pode adquirir e resolver à vontade, aqui vale a regra do “quanto mais, melhor”;
muita gente vai me xingar dizendo que se tivessem dinheiro para comprar muitos livros caros não precisariam
estudar. Bem, caia na real e pare de se iludir, pois passar em um concurso concorrido, “contra” tanta gente bem
preparada, requer o estudo pelas melhores obras e isso vai fazer você gastar uma certa grana com certeza.
Quem pensa que vai gastar menos de mil reais com livros, isso pegando bem por baixo, é bom repensar seus
conceitos. Ninguém passa em um concurso deste porte só fazendo cursos no youtube e estudando por materiais
gratuitos. Contudo, resta um consolo: no seu primeiro salário você vai pagar todo seu investimento, afinal, bons
livros nunca serão custos, e sim ótimos investimentos. Também não adianta comprar e não estudar. Se comprar
um bom livro, é para devorá-lo com força, não compre livros que não vá usar, pois quando chegar sua prova e
você olhar aqueles livros que você nem abriu, vai gerar um desespero à toa, pois você achará que não sabe
nada;
livro de concurso é para ser rabiscado, marcado, encadernado etc. Esqueça essa história de os conservar com
“cara” de novos, porque daqui a pouco estarão totalmente desatualizados. Livro de concurso é para gastar suas
páginas, sem piedade;
os materiais em PDF a que nos referimos aqui são os do Ponto dos Concursos ou do Estratégia Concursos,
que na verdade não são cursos online como esses sites os chamam, e sim materiais vendidos no formato PDF,
são verdadeiros livros, só que você os recebe eletronicamente, e não em papel, cabendo a você imprimi-los;
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11) quando quiser baixar alguma legislação, use o site do Planalto, evite comprar livros só com leis, pois elas
desatualizam, enquanto que no site tem tudo gratuito, atualizado e você imprimir do jeito que quiser:
<www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao>;
12) leia súmulas do STF e do STJ que tenham a ver com suas disciplinas. Geralmente você já encontrará as mais
importantes nos bons livros;
13) para encontrar os livros indicados, basta uma busca no Google, assim como editais, provas anteriores etc. Até
hoje não entendo como uma pessoa pode viver sem o Google quase que diariamente, principalmente um bom
concurseiro. Dos sites que existem para comprar livros com bons descontos, indico estes:






www.livrariaultimainstancia.com.br
www.istodistribuidora.com.br
www.livrariaconcursar.com.br
Nos próprios sites das editoras de cada livro ou PDF você também encontra o que quer saber:
o www.editoracampus.com.br
o www.editoraferreira.com.br
o www.editoraimpetus.com.br
o www.editorajuspodivm.com.br
o www.editorametodo.com.br
o www.estrategiaconcursos.com.br (PDF)
o www.pontodosconcursos.com.br (PDF)

14) Para facilitar nossa vida, chamarei as editoras pelas seguintes siglas:









Editora Método/GEN  EM
Editora Campus/Elsevier  EC
Editora Impetus  EI
Editora Ferreira  EF
Editora Juspodium  EJP
Estratégia Concursos (PDF)  EC
Ponto dos Concursos (PDF)  PC

15) veja na editora qual a última edição de cada livro, porque isso atualiza a toda hora. E, por favor, não me escreva
e-mails perguntando se uma edição passada serve, porque quem sabe disso é o autor, e não eu. Geralmente na
página do livro na editora tem as atualizações ou comentários sobre o que mudou em cada edição.
16) em alguns locais é possível pagar pelo frete na modalidade “Impresso – preço módico”, o que torna bem mais
barata a compra, muito mais até do que o PAC. Infelizmente, quase nenhuma livraria virtual aceita isso.
17) alguns autores são mais conhecidos por apelidos, tais como Demolidor – Sérgio Adriano (Contabilidade), Tudão
– Vílson Cortez (Legislação de ICMS), “dupla Vicente e Marcelo – Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino
(Constitucional e Administrativo), Vampiro – Vitor Cruz (Constitucional) etc. Logo, vai ser normal encontrar
concurseiros indicando livros ou aulas desses autores pelos apelidos, e não pelos nomes. É como eu, que virei
“Alex” pros concurseiros, apesar do meu nome ser Alexandre. Mas gosto do “Alex”, não fico ofendido se me
chamar assim, OK?
18) por fim, sei que vai ter gente dizendo que indiquei tal livro por ser amigo do autor ou porque é da editora na qual
tenho meu livro, a Método. A essas pessoas que gostam de acusar qualquer pessoa sem que a conheça melhor,
só posso pedir para olhar a quantidade de livros da “minha” editora ou de amigos que não indiquei. Então não
cometa essa injustiça, por favor, pois já basta para mim o que terei de amigos que não vão gostar do meu
“esquecimento” de seus livros e da editora que não gostará de me ver indicar livros das concorrentes.

Disciplinas que caem na RFB:
Português




Cursos em PDF da Cláudia Kozlowski (PC) ou do Fabiano Sales (EC)
Provas Comentadas ESAF – Décio Sena – EF
O máximo de provas da ESAF que conseguir resolver

Português para a ESAF é basicamente fazer muitas provas. Entretanto, deverá exigir muito tempo de
estudo do candidato, porque quase sempre é uma das disciplinas que mais elimina, e sempre vale muitos
pontos. O Deme nunca olhou gramática, praticamente só ficou fazendo provas, e acertou 19 das 20 questões
do AFRFB em 2005. Se você acha que pode ir para um concurso da ESAF com o bom português que você
acha que já sabe da escola ou do vestibular sem antes estudar alguns livros e muitas provas voltados para
ela, corre o grande risco de ser atropelado sem nem olhar a placa do caminhão que passou por cima.
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Há um livro também muito bom, que complementa bem os materias indicados, que é o “Português na
Prática” do João Bolognesi, da EC.
Existem diversas gramáticas para concursos, mas pelo que ouço dos colegas, eles preferem os cursos
em PDF. Entretanto, existem os que preferem as gramáticas para concursos, como as do Marcelo Rosenthal
(EC), Rodrigo Bezerra (EM) etc.
Utilizar uma gramática “acadêmica” (Celso Luft, Pasquale, Bechara, Sacconi etc.) só se for para
consultas, nada de estudar por elas, como diversos professores recomendam, porque você vai dar um tiro na
cabeça.
Estudar um ou dois dos materiais recomendados e resolver muitas provas é o caminho das pedras para a
ESAF.
O estudo para a FCC não difere muito do estudo para a ESAF, só que a FCC anda pegando ainda mais
pesado ultimamente. Sugiro o PDF do Fabiano Sales do EC e a resolução de muitas provas desta banca,
principalmente dos concursos para ICMS-SP, ISS-SP e TCE-SP, pois a FCC pegou mais pesado do que nos
concursos de tribunais, que é uma área que a FCC domina o mercado.
Direito Tributário





Direito Tributário – João Marcelo Rocha – EF
Para quem já tem alguma base, sugiro o Direito Tributário Esquematizado, do Ricardo Alexandre - EM
Questões comentadas da ESAF – Edvaldo Nilo – EJP e EM
Texto literal da CF e do CTN

Para quem estiver começando e quiser começar com um linguajar mais fácil para seu entendimento, tem
o livro do Cláudio Borba, da Ed. Campus, mas que não dispensa o estudo de alguns dos materiais anteriores
para maior aprofundamento. É o livrão dele, um vermelho, em volume único.
Outro material muito bom são os dois livros do Edvaldo Nilo, da EJP, chamados “Sinopses para
Concursos – Vols. 28 e 29 – Tomos I e II”. Há quem prefira estes aos livros indicados, enfim, é questão de
gosto.
Se quiser fazer um excelente, muito bom mesmo, sugiro o livro-aula do Ricardo Alexandre, que na
verdade é um curso em vídeo que você assiste em casa, muito completo, com 77 horas de aula com esta
fera. Você o encontra no site: www.livroaula.com.br. Acredito que este curso dispensa qualquer outro que
seja presencial ou não. Só não tenho a certeza de que dá para começar seu estudo de Tributário por ele,
porque o Ricardo não tem um linguajar tão trivial para quem nunca viu Direito. Se for este o seu caso, se eu
fosse você, primeiro estudaria o livro todo do João Marcelo e depois partiria para este curso, aí sim você vai
ter a base necessária para resolver muitas provas da ESAF em casa.
Se sua prova for da FCC, pelo menos até então o livro do Ricardo Alexandre se mostrou pesado para ela,
pois a FCC pega bem mais leve que a ESAF nesta disciplina. Acredito que o livro do João Marcelo ou os dois
do Edvaldo, com a resolução do livro de questões da FCC do Edvaldo Nilo, seja um ótimo caminho.
Antes de terminar, considero os livros do Edvaldo da FCC e da ESAF indispensáveis para cada banca,
pois ele explica muito bem as questões e mostra a você o jeito de cada banca.
Direito Constitucional





Direito Constitucional Descomplicado – Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino – EM
OU Aulas de Direito Constitucional – Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino e Frederico Dias – EM
1001 Questões Comentadas de Direito Constitucional – ESAF – Vítor Cruz – EM
Texto literal da Constituição Federal

Na dúvida sobre qual dos dois primeiros livros indicados eu poderia indicar com mais força, liguei para um
dos autores, o Vicente Paulo. Ele me explicou o seguinte: ambos os livros são suficientes para encarar a
prova do AFRFB, só que o “Aulas” é mais resumido e parte do princípio que o candidato já tem algum
conhecimento sobre matéria, ou seja, já leu algum material, fez algum curso etc. Contudo, de forma alguma é
superficial, ele só não explica muito o basicão.
O “Descomplicado” é mais completo, ensina desde o bê-a-bá até o nível mais avançado. O “ Aulas” tem
as questões no meio dele, de diversas bancas, enquanto que o “Descomplicado”” não tem questões no meio
dele, elas vêm em um livrinho separado, que vem “grátis” com o grandão. Aí vai preferir do gosto de cada um,
mas só compre um dos dois, não precisa dos dois.
O livro da coleção “1001” é para treinamento, mas eu não o dispensaria de forma alguma.
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Outro material que muitos indicam é o “Constituição Federal nas Cinco Fontes”, do Vítor Cruz, em PDF,
do PC.
Se você não tem a mínima ideia de como o Direito Constitucional funciona, sugiro que leia antes o “Vou
ter que estudar Direito Constitucional! E agora? - Manual para os primeiros passos”, do Vítor Cruz, da EM. É
um livro de leitura rápida, mas que vai o ajudar para caramba a começar a entender a matéria e depois poder
deslanchar em seu estudo ao pegar um livro maior.
O Vicente e o Marcelo lançaram dois livros de Constitucional e Administrativo que são resumos das suas
obras principais, chamados “Resumo de Direito Constitucional Descomplicado” e “Resumo de Direito
Administrativo Descomplicado”, ambos pela EM. Conversando com os autores, eles me falaram que são
excelentes livros para revisarem a matéria perto da prova, para pessoas que já estudaram. Isso se tratando
do AFRFB, que é um concurso bem puxado nestas disciplinas. Caso esteja estudando para o ATRFB, talvez
o resumo de Administrativo seja suficiente para se fazer uma boa prova, mas o de Constitucional seria
insuficiente, seria bem mais aconselhável encarar o grandão mesmo. Caso esteja pensando em um concurso
que puxe menos nestas disciplinas, talvez só os resumos já bastem, pois não precisa ir tão a fundo
estudando pelos dois grandões, os “Descomplicados”.
Se sua banca for a FCC, considero os livros do Vicente e Marcelo muito pesados, tanto o “Aulas” quanto o
“Descomplicado”. É dar tiro de canhão em mosca. Prefira ou o “Resumo” deles ou o “Constituição Federal
Anotada para Concursos”, do Vítor Cruz, da EF.
Direito Administrativo





Direito Administrativo Descomplicado – Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo – EM
Manual de Direito Administrativo – Gustavo Knoplock – EC
Aulas em PDF do Cyonil Borges – EC
1001 Questões Comentadas de Direito Constitucional – ESAF – Gabriel e Elaine – EM

Há quem prefira o 1º livro, que é o mais famoso, e há quem prefira o 2º, enfim, é questão de gosto.
Agora, o material mais completo mesmo, e é o que eu utilizaria hoje, é o PDF do Cyonil, só que é grande
para caramba, mas como esta é uma disciplina que vale muitos pontos e cai em todo concurso, seria minha
escolha hoje.
O livro da coleção “1001” é para treinamento, mas eu não o dispensaria de forma alguma.
Direitos Civil, Comercial e Penal
Foi mal, mas não sei indicar materiais dessas disciplinas. Sei que existem ótimos livros e PDFs no
mercado, mas como elas valem poucos pontos e os materiais são muito grandes, eu não sei o que escolheria
no seu lugar. Só agradeço por nunca ter precisado estudá-las, porque no meu concurso do AFRFB em 2005
não caíram e como no de AFR-SP não tinha mínimo por disciplina, eu chutei (e errei) tudo (confesso que as
acho chatas para caramba).
Contudo, só para não deixar você totalmente na mão, um material que com certeza eu teria seriam os
livrinhos da série 1001 da EM. Os voltados para a ESAF ou a FCC, dependendo da banca, claro.
Contabilidade Básica e Geral




Introdução à Contabilidade para Concursos Públicos – Justino Oliveira – EM
Contabilidade Geral para Concursos Públicos – Justino Oliveira – EI
Contabilidade Geral 3D – Sérgio Adriano – EM

A Contabilidade é dividida pelos concurseiros em: Básica, Geral (que em muitos livros engloba a Básica),
Intenmediária (que em muitos livros têm metade dela na Geral e a outra metade na Avançada) e a Avançada.
Ainda têm a de Custos e Análise de Balanços, que não caíram nos últimos concursos da RFB. A de Custos
não cai há muito tempo e Análise caiu pela última vez em 2005.
Se você nunca viu Contabilidade, sugiro veementemente que comece pelo 1º da lista, o de Introdução à
Contabilidade do Justino. Se você tentar partir direto para outro livro qualquer, correrá o sério risco de estudar
por meses e ainda não ter pego o jeito da coisa. Agora, se você quiser se garantir, parta direto para outro
livro, só que eu não recomendo muito que faça isso, a não ser que você faça algum curso ou tenha uma
facilidade acima da média para aprender a disciplina.
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Depois do livro de Introdução, se você gostar do estilo do autor, sugiro que pegue o 2º livro dele, o de
Geral. Se quiser variar um pouco de autor ou pegar um livro com mais tópicos do que o do Justino, pegue o
3D, do Sérgio, que chega a dar diversos assuntos de Contabilidade Avançada. Atualmente o 3D é o livro de
Contabilidade mais vendido do país, e não é por menos, porque é excelente. Porém, muita gente reclamou
que não dá para começar por ele, por isso sugeri primeiro o do Justino. E não posso deixar de afirmar que o
do Justino de Geral também é muito bom, tenho a certeza de que tem gente que prefere este e tem quem
prefira o 3D. Eu coordenei os dois, lendo-os de cabo a rabo, e gostei muito de ambos, muito mesmo, mas
eles têm estilos diferentes de escrever, o que é muito bom para você, pois poderá ver com qual estilo se
adaptará mais.
Enfim, os dois livros de Geral indicados são muito bons, a diferença é que o Justino é um pouco mais
teórico, mas sem deixar de resolver centenas de questões, e o do Sérgio é um pouco mais prático, mas sem
deixar a teoria de lado. O livro do Justino tem o programa do ATRFB certinho, que está incluído no do
AFRFB, claro, já o do Sérgio engloba os programas do ATRFB e do AFRFB. A escolha vai variar mais de
acordo com o seu perfil.
O Justino ainda vai publicar outro livro só de Avançada, que com certeza será muito bom, pois conheço a
qualidade dele, mas que hoje, março de 2013, ainda não saiu. Acredito que vai ficar pro 2º semestre de 2013.
Existem outros livros que o pessoal também gosta bastante, como os do Ricardo Ferreira (EF), do
Eugênio Montoto (Saraiva), Ed Luiz Ferrari (EI) etc. O Ricardo lançará no final de março de 2013 um novo
livro de Contabilidade, que também promete ser muito bom.
Enfim, o que não falta é livro bom da disciplina, e aulas em PDF também.
Se sua banca for a FCC, os livros são os mesmos, pois ela também pega pesado nesta disciplina.
Contudo, de forma alguma eu dispensaria o “Contabilidade 3D – FCC”, do Sérgio Adriano, da EM, que
engloba centenas de questões resolvidas da FCC de Geral e de Avançada e ainda tem Custos e Análise de
Balanços. Enfim, é uma excelente recomendação para quem tem como foco a FCC.
Contabilidade Avançada


Contabilidade Avançada Facilitada para Concursos – Gabriel Rabelo e Luciano Rosa – EM

Também existem bons cursos em PDF, como os do Gabriel e Luciano, do EC.
Matemática Financeira e Estatística





Matemática Financeira Simplificada para Concursos – Sérgio Carvalho & Weber Campos – EC
Estatística Básica Simplificada para Concursos – Sérgio Carvalho & Weber Campos – EC
Estatística – Provas Comentadas da Esaf – Pedro Bello – EF
Treine muitas contas de multiplicação, divisão e raízes

Existem outros milhões de livros de Mat. Fin., mas o do Sérgio & Weber é o mais bem explicadinho.
Contudo, quem tem mais afinidade com Exatas às vezes o acha muito demorado, então acaba preferindo
algum livro mais rápido e prático, e para isso existem milhões por aí. Eu tenho todos estes, tenho mais de 20
em casa, porque gosto da disciplina e penso em um dia escrever um livro sobre ela, e confesso que o que
mais gostei ultimamente foi o “Mat. Fin. para Concursos”, do Ronilton Loyola, da EM.
Resumindo, se você tem um pouco de dificuldade com Exatas, prefira o do Sérgio & Weber, mas caso
não, tente o do Ronilton. Se não aguentar este, pegue o do Sérgio & Weber.
Quanto à parte de Estatística Inferencial, a que os concurseiros deram o nome de “Avançada”, sugiro
aulas em PDF do PC ou do EC. Sei que o livro sobre este assunto do Sérgio e do Weber está para ser
publicado pela Campus, mas não sei se quando você estiver lendo este artigo ele já estará no mercado, logo,
veja no site da editora.
Inglês e Espanhol


O que interessa na prova da RFB é a leitura de textos de jornais e revistas. Procure artigos
econômicos e politicos. O melhor local para conseguir isso é acessando gratuitamente o site do
Adinoel: www.adinoel.com. É um site fantástico, no qual ele traduz centenas de textos em inglês e
espanhol e ainda possui outros materiais muito bons, tudo 0800. Eu tiraria um tempinho para ler pelo
menos um texto dele todos os dias, nas horas de lazer e intervalo nos estudos. É como ler as notícias
do dia, é estudar e aprender sem fazer esforço
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Inglês – Série Questões – Carlos Augusto – EC
Espanhol – Série Questões – Gerardo Sammarco – EC

Raciocínio Lógico



Raciocínio Lógico Simplificado para Concursos – Vols. I e II - Sérgio Carvalho e Weber Campos – EC
Cursos em PDF do EC ou do PC

A vantagem dos cursos em PDF é que alguns incluem Matemática Financeira e toda a Estatística.
Existem vários autores, cada concurseiro prefere um deles. A desvantagem desses PDFs é que não são tão
bem explicados quanto os livros da dupla SC & WC.
Comércio Internacional e Legislação Aduaneira



Comércio Internacional e Legislação Aduaneira – Rodrigo Luz – EC
Relações Econômicas Internacionais – Rodrigo Luz – EC

Como esta matéria veio com mais força no concurso de 2012, acredito que o Rodrigo escreverá um novo
livro ou atualizará os seus para incluir os novos tópicos. Também poderá surgir outros bons autores, como o
Ricardo Vale, que possui ótimos materiais em PDF no EC.
Legislação Tributária (IR e IPI)
Hoje, março de 2013, por enquanto só há cursos em PDF, mas acredito que em breve surgirão bons livros
da disciplina.
Dos cursos em PDF, o que mais ouvi elogios foi o do Murilo Lo Visco, do PC.
Direito Previdenciário
Há várias opções ótimas, dentre as quais recomendo que escolha um destes livros:






Curso de Direito Previdenciário – Ítalo Romano – EC
Direito Previdenciário – Kerlly Huback – EM
Manual de Direito Previdenciário – Hugo Medeiros – EF. Ele também possui um só de provas
resolvidas da ESAF, pela mesma editora
Curso Prático de Direito Previdenciário – Ivan Kertzman – EJP
Decreto 3048

Esta não é uma disciplina difícil e há inúmeros bons livros, então é escolher um dos indicados e ser feliz.
Direito Internacional Público


Curso em PDF – Missagia e Rodrigo Luz (PC)

Eu não estudaria esta matéria até que saísse o edital, porque às vezes ela cai e às vezes não, então
como ela é pequena e bem decoreba, se você estiver com uma boa base nas outras quando sair o edital, vai
ter tempo para estudá-la caso ela apareça no edital. Contudo, se ela cair em sua prova e você se ferrar, não
ponha a culpa em mim, pois tenho a certeza de que vários dos primeiros lugares se darão bem nela mesmo
sem nunca tê-la visto antes.
Indicações de Materiais para Outros Concursos:

Legislação do ICMS-SP



ICMS Genérico – Dermeval Frossard – EF
Curso de ICMS – José Rosa – (este é indispensável)
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Exercícios Comentados da Legislação Tributária do Estado de SP – José Rosa e Fernando Sallaberry
– Editora Ottoni
Apostila do Tudão – Vílson Cortez
ICMS de SP Comentado – Pedro Diniz – EF
ICMS de SP Questões – Pedro Diniz – EF

O livro “Curso de ICMS” do Rosa não é vendido em livrarias, então para obtê-lo você terá que mandar um
e-mail para <larissa.pamen.sor@terra.com.br> e acertar o pagamento e envio. Pode ficar tranquilo quanto à
honestidade do procedimento, pois poucos pessoas são mais honestas e queridas por todos como o Rosa,
um verdadeiro exemplo de ser humano. Não considero como necessários para concurseiros os livros de
substituição tributária e o Guia Prático do ICMS que ele também possui, porém, são ótimos para quem já é
fiscal de SP.
A apostila do Tudão contém não só o ICMS, como também IPVA, ITCMD, taxas e o PAT. Só pode ser
comprada mandando um e-mail para ele: concursoafrsp@hotmail.com. Também garanto a honestidade do
procedimento e do autor.
Esta é uma disciplina muito grande, complicada e que está sempre mudando. Ela requer um estudo
antecipado, por mais de um material e, se possível, a realização de um curso do Rosa ou do Tudão. E nem
podia ser diferente o fato de estudá-la intensamente, pois é o que você vai mais usar no dia a dia quando for
fiscal de algum Estado.
Se seu concurso for para outro Fisco estadual, procure livros específicos na Editora Ferreira, pois o Pedro
Diniz costuma escrrever alguns, como já escreveu do RJ, DF e PE.
O “Genérico” do Dermeval serve como uma boa base para qualquer concurso estadual, pois vale para
todos eles, assim como o “ICMS” do Cláudio Borba, da EC. Pode escolher qualquer um dos dois numa boa.
Análise de Balanços



Análise das Demonstrações Contábeis – Ricardo Ferreira – EF
Contabilidade 3D – FCC – Sérgio Adriano – EM

OU

O livro do Sérgio é voltado para a banca FCC, mas a parte de Análise de Balanços e Contabilidade de
Custos possuem ótimos resumos da matéria e inúmeros exercícios comentados, tornando-o muito indicado
para qualquer concurso no qual que caia Análise ou Custos, al[é, disso, tem muitas questões oemntadas de
Geral e Avançada, com pequenos resumos.
Contudo, o do Ricardo é só de Análise de Balanços, então pode ser uma compra mais indicada para
quem só quer esta disciplina e porque é mais barato.
Auditoria


Auditoria – Davi Barreto – EM

Contabilidade de Custos



Contabilidade de Custos – Silvério das Neves e Paulo Viceconti – Ed Frase
Contabilidade de Custos – Ricardo Ferreira – EF

OU

Escolha um dos dois livros acima, ou o curso online abaixo. O do Silvério é mais completo, mas o do
Ricardo também não deixa nada para trás, levando muito menos tempo para estudá-lo.
Obs.: Veja no tópico de análise de Balanços o que comentei do livro 3D FCC do Sérgio Adriano.
Economia e Finanças Públicas


Cursos em PDF do Heber Carvalho, do EC.

Há alguns livros só de exercícios, mas para teoria, hoje, o material do Héber é imbatível, na opinião da
grande maioria dos concurseiros.
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Economia não caiu no último concurso da RFB, o de 2012, mas caiu nos concursos de 2005 e 2009.
Porém, somente caíram Macroeconomia e Finanças Púlbicas, não caiu Microeconomia, que sempre cai nos
concursos estaduais, junto com Macro e FP.
Administração


Cursos em PDF do PC ou do EC

Métodos de Estudo e Motivação






Como Estudar para Concursos, Alexandre Meirelles – EM
Como Passar em Provas e Concursos – Resumo, William Douglas – EI
De Faxineiro a Procurador da República, Manoel Pastana – EM
Como Vencer a Maratona dos Concursos Públicos, Lia Salgado – Litera Editora
A Última Carta, William Douglas – EI

O primeiro é o meu livro, que não poderia deixar de indicar. Também é vendido em e-book no site da
editora, o que barateia bastante o preço. Todos sabem que a melhor propaganda seja a boca a boca, e até
agora ela tem sido muito intensa e favorável. Acredito que estas palavras tiradas do depoimento da menina
que ficou em 1º lugar no último ATRFB de 2013 já falam por si só: “ouvi falar do Alexandre Meirelles e do livro
que ele estava escrevendo ("Como estudar para concursos"). Comprei o livro assim que ele foi lançado e o
devorei em apenas 3 dias. Posso dizer que esse livro representa um marco na minha preparação, pois após a
sua leitura mudei completamente minha estratégia de estudos. Meus estudos melhoraram muito, (...) que
resultou em um rendimento muito maior.”
Depois desse depoimento, eu tinha o direito de fazer uma autopropaganda, você não acha? (rs).
O livro do William é o mais famoso da área, e me ajudou muito quando estudei. Ele tem um livrão que é
este mais ampliado, mas, sinceramente, considero que o Resumo tenha o que você precisa.
O livro do Pastana é sensacional. Além de dar ótimas dicas de estudo, a história dele é de encher os
olhos d´água, mostrando a você que é possível sim ter sucesso na vida por meio dos concursos e vai te levar
aos estudos com a faca nos dentes.
O livro da Lia é excelente, principalmente para mães e para quem não acredita muito em si. Contém
ótimas dicas de como estudar, mas o forte dele realmente é na parte motivacional. Já o li umas 4 vezes, sem
exagero.
O livro “A Última Carta” do William não é sobre concursos, mas é tão bonito e tão barato, de leitura tão
rápida e agradável, que sempre o indico. Já até falei para ele que dos 30 livros que livro ele escreveu, eu
acho este o melhor de todos. Já o li três vezes, e ainda lerei outras.

Além dos sites que indiquei lá no início, uma dica para comprar livros mais baratos é sempre
pesquisar no site da editora os preços nos distribuidores do seu Estado, pois quase sempre você
consegue comprar com 20% de desconto. Em muitas livrarias de universidades, principalmente as
federais, também há os 20%.
Para quem mora no Rio, há uma grande dica: é a livraria do Moisés, perto da Cinelândia,
muitas vezes com preços até melhores que nas distribuidoras. Fone: 2240-8342. Eu sempre espero
para ir ao Rio para comprar livros lá, porque desconheço preços melhores, fora o Moisés, que é uma
figuraça.
Em SP capital, sugiro o curso Uniequipe para comprar livros da Editora Método, que sempre
estão com 30% de desconto.
Pode também utilizar o site do Buscapé, que procura o preço em tempo real em todas as
livrarias e lhe dá os preços de cada. Aliás, uso este site antes de comprar qualquer
coisa: www.buscape.com.br.
Bem, colega, mesmo sabendo que vou tomar pregada de tudo que é lado, tenho minha
consciência limpa por ter indicado aqui o que realmente acredito que sejam alguns dos melhores
materiais existentes hoje. Por favor, antes de me mandar algum e-mail perguntando ou criticando
algo, leia as instruções lá do início. Não tenho mais o que comentar além do que está aqui nesta
relação, pois esgotei o que sei do assunto. Agora posso dormir em paz, mesmo com alguns colegas
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me xingando ou fazendo falsas acusações, pois acredito que poderei ajudar muita gente com este
texto, principalmente quem está começando nesta vida de concurseiro.
No site www.forumconcurseiros.com há uma excelente seção de bibliografias na qual o
pessoal comenta bastante sobre os livros de todas essas disciplinas e muitas mais. Você verá que
não divergi muito do que está lá, mas é claro que cada um tem o seu gosto. Também tem uma
seção de depoimentos dos aprovados que é muito boa para pegar dicas.
Por último, não poderia deixar de dar uma dica que considero muito importante: NÃO compre
vários livros agora, caso você esteja nos primeiros meses de estudo. Até você pegar algumas
disciplinas, já terão aparecido materiais melhores ou atualizados, então comece pelos materiais das
principais disciplinas, como Contabilidade Introdutória ou Básica, Direito Tributário, Português etc.
Não saia comprando livros de matérias que você só vai estudar daqui a alguns meses. E mesmo das
matérias que você já vai começar a estudar agora, compre primeiro o livro de introdução e depois o
mais avançado, caso sejam dois os recomendados. Por exemplo, para Tributário, compre agora o do
João Marcelo Rocha e só quando terminar este, compre o do Ricardo Alexandre ou os do Edvaldo,
não compre estes últimos agora, porque até você acabar o do JMR, estes já poderão ter lançado
uma nova edição.
Abraços a todos e boas HBC
Alexandre Meirelles
alexmeirelles@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/alexandre.meirelles.391
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