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Iconografia 

Iremos agora mostrar alguns ícones gráficos que irão ilustrar a nossa 

apostila, no sentido de acompanhar o nosso assunto. Esses 

iconográficos irão aparecer sempre para demonstrar as seguintes 

ideias: 

 

CAI NA PROVA  

 

DESPENCA NA PROVA 

 

ESQUEMATIZOU  

 

ACORDE 

 

PEGADINHA  

 

ESSA CONFUNDE 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

COMPLEMENTO 

DO ALUNO 

 

ATENÇÃO  

 

INTERVALO 

 

QUESTÕES COMENTADAS  

 

GABARITO 
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Com isso, desta forma, fica bem mais fácil para você usuário poder 

acompanhar e entender aquilo que o professor deseja lhe passar. Basta 

notar alguns desses ícones para saber aquilo que virá em seguida, em 

sua apostila. 

Boa Leitura! 

 

 

 

 

 

Meus amigos, é com grande prazer que iniciamos nosso estudo, que só 

terminará com a sua aprovação no concurso da Secretaria Estadual de 
Fazenda de Alagoas. A última prova foi há tanto tempo que nem 

adianta falar sobre ela. 

Vamos falar um pouco sobre a minha vida de concurseiro.  

Comecei meus estudos em 2006 com 51 anos. Whaaaat? Isso mesmo, 

bem velhinho, RSSSS.  

Levando em consideração que depois dos trinta as células nervosas já 

começam a morrer e não se regeneram, imaginem como foi difícil para 

mim, começar a estudar.  
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Ah professor, mas vai ver sua carreira ajudou, sua formação foi útil ou 

algo assim.  

HAHAHA, sou formado em Medicina Veterinária, logo não aproveitei 

nada de minha carreira.  

Então meus amigos, não desistam, pensem sempre se está ruim e 

difícil para você, com certeza estava pior para mim, KKKK.  

Comecei em 2006, como disse. Fui aprovado em 2008 para a 

Secretaria da Pesca, mas não assumi pois queria área fiscal. Em 2010 

fui aprovado em terceiro lugar para fiscal de ISS em Americana, SP.  

Fiquei lá até 2016 quando ingressei como Auditor Fiscal aqui no Espírito 

Santo. 

Então meus amigos não desistam nunca, só parem quando realizarem 

seus sonhos. O caminho é árduo, mas nada nos é impossível quando 

assim o queremos. Então sigam o lema: ESTUDAR ATÉ PASSAR. 

O concurso foi autorizado. A princípio serão 5 vagas, com 40 no 

cadastro de reserva. Como o anúncio do concurso já havia sido feito 

no começo do ano pelo Governador, eu acredito que saia. E via ser 

difícil. 

Esse curso será de Direito Tributário, mas não percam nosso 

curso de Legislação 

Não podemos nos basear pelas matérias do último edital, maaaaaass 

podemos sim ver que normalmente Legislação Tributária e Direito 

Tributário têm um peso gigante nas provas. 

Então só nos resta fazer uma excelente prova, pois será um prazer 

inenarrável quando você vir o seu nome no Diário Oficial, como 

APROVADÃO. 

Vamos repetir, FECHAR A PROVA. Estudando a teoria e fazendo muitos 

exercícios chegaremos lá. 
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1. Informações sobre o curso 

 

 

Cronograma e conteúdo das aulas: 

 

Nosso curso terá 13 aulas, cada aula com os assuntos definidos no 

cronograma, com uma média de 30 questões por aula. Darei ênfase às 

questões das principais Bancas, como FCC, FGV, ESAF, mas faremos 

questões de outras bancas também. Ao final, faremos um simulado 

com todos os assuntos tratados no nosso curso. No total serão 

váaaarias questões. Não se esqueçam, acesso ilimitado ao FORUM DE 

PERGUNTAS, onde as responderei imediatamente. Caso haja 

necessidade, faremos aulas extras. Compromisso CLAUDIO 

ROISMAN. 

 

25/10/2018 AULA 00 AULA 1 DO CTN 

31/10/2018 AULA 01 AULA 2 DO CTN 

05/11/2018 AULA 02 
IMUNIDADES, LIMITAÇÕES CONSITUCIONAIS AO PODER DE 
TRIBUTAR, COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

  PRICÍPIOS CONSTITUCIONAIS, CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS 

10/112018 AULA 03 TRIBUTOS 

  TRIBUTOS DA UNIÃO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, PIS, PASEP, COFINS, 

15/11/2018 AULA 04 CSLL E CIDE 

20/11/2018 AULA 05 TRIBUTOS DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E SIMPLES NACIONAL 

  LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONSTITUIÇÃO, EMENDAS, VIGÊNCIA DA 

25/11/2018 AULA 06 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

  INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA,  

30/11/2018 AULA 07 OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA, FATO GERADOR 

  SUJEIÇÃO ATIVA E PASSIVA, CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, DOMICÍLIO 

05/12/2018 AULA 08  TRIBUTÁRIO 

10/12/2018 AULA 09 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, SUCESSORES, TERCEIROS. 

  CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LANÇAMENTO, EXIGIBILIDADE, EXTINÇÃO, 

15/12/2018 AULA 10  EXCLUSÃO, GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

25/12/2018 AULA 11 
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA E 
CERTIDÃO NEGATIVA 

30/12/2018 AULA 12 SIMULADO FINAL 
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Vamos começar do básico, pelo CTN. À medida que formos avançando 

a dificuldade vai aumentar, pois teremos que saber toda a matéria, 

para FECHAR A PROVA. Ao   final    do    curso    saberemos   também 

jurisprudência e doutrina, pois afinal de contas, a prova será difícil 

mesmo. Os artigos do CTN que não foram recepcionados ou não tem 
importância, foram suprimidos para que não percamos tempo. Time is 

Money. Vamos lá. 

 

CTN 

Disposição Preliminar 

 Art. 1º.Esta Lei regula, com fundamento na Emenda Constitucional n. 

18, de 1º de dezembro de 1965, o sistema tributário nacional e 
estabelece, com fundamento no artigo 5º, inciso XV, alínea b, da 

Constituição Federal as normas gerais de direito tributário aplicáveis à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem prejuízo 

da respectiva legislação complementar, supletiva ou regulamentar. 

Beleza, sem problema, só leitura. 

 

Olha só, cai repetidas vezes o seguinte. O CTN foi promulgado em 

1966. Na constituição da época não havia lei complementar. Quando 

ele foi recepcionado pela nossa CF, foi recepcionado como lei 

complementar apesar de ter nascido lei ordinária. 

 

 

 

CTN NASCEU LEI 
ORDINÁRIA

CF 88
LEI 

COMPLEMENTAR
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Dentre as afirmações abaixo, qual está de acordo com a teoria da 

recepção das normas gerais contidas no Código Tributário Nacional: 

a) O Código Tributário Nacional continua apenas com força de lei 

ordinária. 

Resposta: já sabe né, apareceu apenas, desconfie. Errada. 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

Disposições Gerais 

Art. 2º. O sistema tributário nacional é regido pelo disposto na Emenda 

Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965, em leis 
complementares, em resoluções do Senado Federal e, nos limites das 

respectivas competências, em leis federais, nas Constituições e em leis 

estaduais, e em leis municipais. 

Também tranquilo, só leitura. 

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. 

Aí já começa o enrosco. Veja que o CTN fala tributo. 

 

  

 

Fala tributo, não fala imposto, não fala contribuição, fala tributo. 

Prestação pecuniária compulsória, ou seja, contribuinte tem que pagar 

em dinheiro e é obrigado a fazê-lo. Não é facultativo, é compulsório. 

Em moeda, ou seja, em dindin ou cujo valor equivalha a dinheiro. Não 

constitua sanção de ato ilícito, quer dizer, não é multa (que é   sanção 
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por ato ilícito), tem que ser por lei e cobrado por você Auditor Fiscal da 

Receita, cuja atuação é obrigatória, vinculada, não cabe 

discricionariedade. Caiu na rede é peixe, kkkk. 

 

 

 Art. 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo 

fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 

qualificá-la: 

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Resumindo, não quero nem saber de onde veio o dinheiro, a renda. 

Auferiu renda tem que pagar imposto. Mas professor, é dinheiro do 

jogo do bicho. Não interessa. Lembre-se que Al Capone foi preso pela 

Receita Americana por não declarar imposto de renda. 

É a famosa pecunia non olet, que nada mais é que o dinheiro não tem 

cheiro. Reza a lenda, eu juro que não estava lá, kkkkk, que o 

Imperador romano Vespasiano estava passeando com seu filho por 

Roma quando passaram pelas latrinas públicas, que eram uma espécie 

de banheiro químico da época. As pessoas tinham que pagar para usar. 
O filho perguntou: -mas pai vamos cobrar por isso? Vespasiano pegou 

uma moeda coletada nesse momento, deu pro filho cheirar e 

perguntou? Tem cheiro? Daí vem o famoso dinheiro não tem cheiro. Se 

bem que a galera devia pagar antes de usar, depois sei não,kkkk. 

 

TRIBUTO

PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA 

COMPULSÓRIA

EM MOEDA OU = 
MOEDA

NÃO É SANÇÃO DE 
ATO ILÍCITO

ATIVIDADE 
VINCULADA
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 Art. 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. 

Essa é a teoria tripartite. Que isso professor? 

 

 

Teoria tripartite é essa do artigo 5º, que divide os tributos em três, 

conforme o CTN preconiza. 

Teoria quadripartite divide em quatro, acrescentando o empréstimo 

compulsório. E finalmente a pentapartite que inclui as contribuições 

especiais. 

A teoria pentapartite é adotada pelo STF.  

 

CTN adota a tripartite. O STF adota a pentapartite. 

 

 

 

IMPOSTOS 

TAXAS

CONTRIBUIÇÕES 
DE MELHORIA

EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO

CONTRIBUIÇÕES 
ESPECIAIS
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Competência Tributária 

Art. 6º. A atribuição constitucional de competência tributária 

compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações 

contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas 

Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o 

disposto nesta Lei. 

Vamos falar sobre competência agora. Competência á a capacidade de 

o ente instituir os tributos que a CF outorgou. A CF não institui tributos 

apenas diz quem pode instituí-los. 

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou 

em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à 

competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 

Distribui a receita do tributo, já era, perdeu. Passa a ser da Pessoa 

Jurídica a quem tenha sido atribuída. 

 Art. 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 

termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

Competência é indelegável, é só do ente ao qual a CF deu a chance de 

instituir o tributo. Mas se esse ente não instituir, outro ente pode 

instituir em seu lugar? Não, não pode, o indelegável quer dizer 

justamente isso. Se a CF disse que eu posso instituir um imposto sobre 

qualquer coisa, só eu posso, ninguém mais. 

E a função de arrecadar, fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou 

decisões administrativas em matéria tributável não seria delegação de 

competência? Não, é apenas a delegação da capacidade tributária 

ativa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm#art18§3
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A competência tributária: 

a) é indelegável em qualquer situação, não podendo o ente renunciá-

la ou transferi-la a outro ainda que por lei. 

 

Certo. É indelegável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDELEGÁVELÉ
A 

COMPETÊNCIA 
TRIBUTÁRIA 

CAPACIDADE 
TRIBUTÁRIA ATIVA 

ARRECADAR 

FISCALIZAR 

EXECUTAR LEIS 

SERVIÇOS 
ATOS  

DECISÕES ADM. 
EM MATÉRIA 
TRIBUTÁVEL 
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Como vimos a capacidade tributária ativa é delegável. 

Art. 8º. O não-exercício da competência tributária não a defere a 

pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição 

a tenha atribuído. 

 

Repetindo, é importante, a CF me deu a competência para instituir um 

tributo. Não o faço, o que acontece? Alguém pode instituir em meu 

lugar? Não, só eu posso. 

 

Limitações da Competência Tributária 

 Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

Vamos ao que é proibido. 

 I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, 

quanto à majoração, o disposto nos artigos 21, 26 e 65; 

Art. 21: II (Imposto de Importação) 

Art. 26: IE (Imposto de Exportação) 

Art. 65: IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, 

e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários). 

O CTN nos diz que em relação a esses tributos não há necessidade de 

lei em sentido formal para majorar (dentro dos limites das alíquotas 

definidas em lei) esses tributos. Para majorar base de cálculo precisa 

de lei. Aprimorado depois pela CF. 

 

Não precisa de lei, pode ser feito por decreto, mas dentro dos limites 

impostos pela lei. Por exemplo, a lei fala que o imposto pode variar de 

10% a 20%. O Executivo, no nosso caso, o Presidente da República, 

pode alterar os valores, dentro desse raio de ação. Se quiser     elevar  
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acima de 20 ou abaixar de 10, precisa de lei. Mais à frente veremos 

outros casos em que não é necessária lei para ajustar esses limites. 

II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei 

posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda; 

Princípio da anterioridade, depois aprimorado com a CF. 

III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de 

pessoas ou mercadorias, por meio de tributos interestaduais ou 

intermunicipais; 

Princípio da não limitação ao tráfego. Também melhorado na CF. 

IV - cobrar imposto sobre: 

a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 

Famosa Imunidade Recíproca. A União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios não podem cobrar imposto uns dos outros.  

 

Mas, gravem, é só imposto. 

templos de qualquer culto; 

Imunidade Religiosa. Para que haja liberdade de culto, já que o Brasil 

é um Estado laico (imparcial em assuntos religiosos), é assegurado o 

funcionamento de templos de qualquer culto. Esse inciso é uma forma 

de se tentar garantir essa liberdade religiosa. 

O patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os 

requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;  

Mais casos de Imunidade, esses, bem como todos os outros, devem 

estar no sangue. 

Papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e 

livros. 

Esse é um caso de Imunidade Cultural. 
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§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às 

entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos 

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. 

 § 2º O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, 

aos serviços próprios das pessoas jurídicas de direito público a que se 

refere este artigo, e inerentes aos seus objetivos. 

Veja que a condição de responsável tem que ser por lei. Sempre. 

 Art. 10. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em 

todo o território nacional, ou que importe distinção ou preferência em 

favor de determinado Estado ou Município. 

Princípio da Uniformidade Geográfica. 

Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em 

razão da sua procedência ou do seu destino. 

 

d) É vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer 

diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em 

razão de sua procedência ou destino 

Agora parece fácil, mas na hora da prova é super difícil. O erro está na 

União. 

Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9º, observado o 

disposto nos seus §§ 1º e 2º, é extensivo às autarquias criadas pela 

União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, tão-

somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços 

vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. 

Autarquias também são imunes. Fundações também, mas fica pros 

próximos capítulos. 

... 
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Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado 

à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: 

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas, a qualquer título; 

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção 

dos seus objetivos institucionais; 

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do 

artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do 

benefício. 

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são 

exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos 

institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos 

respectivos estatutos ou atos constitutivos. 

Os incisos desse artigo caem sempre, é preciso memorizá-los. 

 

o patrimônio, a renda 
ou serviços dos 

partidos políticos, 
inclusive suas 

fundações, das 
entidades sindicais dos 

trabalhadores, das 
instituições de 
educação e de 

assistência social, sem 
fins lucrativos;

I – não 
distribuírem 

qualquer 
parcela de 

seu 
patrimônio 
ou de suas 
rendas, a 
qualquer 

título;

II - aplicarem 
integralmente, no 

País, os seus 
recursos na 

manutenção dos 
seus objetivos 
institucionais;

III - manterem escrituração de suas 
receitas e despesas em livros 

revestidos ormalidades capazes de 
assegurar sua exatidão.
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Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode 

instituir empréstimos compulsórios: 

I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender 

com os recursos orçamentários disponíveis; 

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. 

Esse eu mantive aqui porque sempre confunde. Os outros não 

recepcionados na CF nem relacionei. 

 

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo 

e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o 

disposto nesta Lei. 

O inciso III não foi recepcionado pela CF. E é necessária lei 

complementar para instituir o empréstimo compulsório. 

 

 

EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO

LEI 
COMPLEMENTAR

GUERRA 
EXTERNA 
OU SUA 

IMINÊNCIA

CALAMIDADE 
PÚBLICA
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Impostos 

 Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma 

situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte. 

Os impostos entram no bolo geral, são não vinculados, não podem ter 

sua receita direcionada a um fim específico, servem para manter a 

máquina administrativa funcionando. 

... 

 Art. 18. Compete: 

I - à União, instituir, nos Territórios Federais, os impostos atribuídos 

aos Estados e, se aqueles não forem divididos em Municípios, 

cumulativamente, os atribuídos a estes; 

II - ao Distrito Federal e aos Estados não divididos em Municípios, 

instituir, cumulativamente, os impostos atribuídos aos Estados e aos 

Municípios. 

No momento não temos no Brasil nenhum território, mas se tiver a 

União tem a competência para instituir os impostos estaduais, e caso 
não haja município nesse território, também instituirá os impostos 

municipais. 

O Distrito Federal institui impostos estaduais e municipais. 

Impostos sobre o Comércio Exterior 

Impostos sobre a Importação 

Art. 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de 

produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no 

território nacional. 

Produto entra no Brasil, incide o II.  

Art. 20. A base de cálculo do imposto é: 

I - quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada 

pela lei tributária; 
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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; 

Alíquota específica, um preço por quantidade. Importo dez carros, vou 
pagar um tanto por cada carro importado. Ad valorem, um porcentual 

sobre o preço. Vou pagar um porcentual sobre o valor de cada carro. 

III - quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a 

leilão, o preço da arrematação. 

Apreendido ou abandonado, são os leilões que às vezes a Receita faz. 

O preço é o da arematação. 

Art. 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo( não 

pode mais) do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política 

cambial e do comércio exterior. 

 

b) A alíquota do Imposto de Importação não pode ser aumentada no 

curso do exercício financeiro, bem como não pode ser elevada ou 

reduzida por ato do Poder Executivo. 

Errado. 

Art. 22. Contribuinte do imposto é: 

I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 

II - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. 
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Imposto sobre a Exportação 

Art. 23. O imposto, de competência da União, sobre a exportação, para 

o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados tem como fato 

gerador a saída destes do território nacional. 

 Art. 24. A base de cálculo do imposto é: 

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. 

Parágrafo único. 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 a prazo superior aos correntes no mercado 

internacional o custo do financiamento. 

Art. 25. A lei pode adotar como base de cálculo a parcela do valor ou 

do preço, referidos no artigo anterior, excedente de valor básico, fixado 

de acordo com os critérios e dentro dos limites por ela estabelecidos. 

Art. 26. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo (não 

pode) do imposto, a fim de ajustá-los aos objetivos da política cambial 

e do comércio exterior. 

CONTRIBUINTE 
DO IMPOSTO

ARREMATANTEIMPORTADOR
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(Base de cálculo não pode pela CF). 

Art. 27. Contribuinte do imposto é o exportador ou quem a lei a ele 

equiparar. 

O IE é praticamente repetição do II, o que vale pra um vale pro outro. 

 

Sobre o Imposto de Importação: 

d) são contribuintes do imposto o importador, assim considerada 

qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria estrangeira no 

Território Nacional, o destinatário    de    remessa postal internacional 

indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria 

entrepostada. 

Certo. 

... 

 

Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

Art. 29. 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, localização 

fora da zona urbana do Município. 
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Art.30. A base de cálculo do imposto é o valor fundiário. 

Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 

de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 

propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou 

por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 
Município. 

 

 

 

 

 

 

 

FATO
GERADOR 

•ITR

PROPRIEDADE •OU

DOMÍNIO ÚTIL •OU

POSSE DE 
IMÓVEL POR 
NATUREZA

FORA DA ZONA 
URBANA
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§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 

definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência 

de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos 

seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 

(três) quilômetros do imóvel considerado. 

Isso tem que saber (novidade né?).  

 

 

FATO 
GERADOR

PROPRIEDADE

DOMÍNIO 
ÚTIL

POSSE DE BEM 
IMÓVEL POR 
NATIREZA OU 

ACESSÃO FÍSICA

ZONA 
URBANA
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§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou 

de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 

órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 

comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos 

do parágrafo anterior. 

Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 

 

 

A base de cálculo do IPTU é o valor: 

b) venal do imóvel 

Certo. 

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera 

o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou 

temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 

aformoseamento ou comodidade. 

meio-fio ou 
calçamento, com 

canalização de 
águas pluviais;

abastecimento de 
água;

sistema de esgotos 
sanitários;

escola primária ou 
posto de saúde a uma 
distância máxima de 3 
(três) quilômetros do 
imóvel considerado

rede de iluminação 
pública, com ou 

sem posteamento 
para distribuição 

domiciliar
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Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do 

seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles 

Relativos 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão 

de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil 

de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na 

lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 

I e II. 

Com a CF, os Estados ficaram com o ITCMD (bens móveis também) e 

os Municípios com o ITBI.  

 Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos 

geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. 

 

 

 

 

 Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide 

sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 

 

fatos geradores 
distintos

quantos sejam 
os herdeiros 
ou legatários
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I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa 

jurídica em pagamento de capital nela subscrito; 

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa 

jurídica por outra ou com outra. 

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos 

alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste 

artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da 

pessoa jurídica a que foram conferidos. 

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa 

jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou 

locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à 

sua aquisição. 

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida 

neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa 

jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes 

à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. 

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a 

aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a 
preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 

primeiros anos seguintes à data da aquisição. 

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á 

devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre 

o valor do bem ou direito nessa data. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou 

direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do 

patrimônio da pessoa jurídica alienante. 

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou 

direitos transmitidos. 

Art. 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em 

resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação 
de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à política 

nacional de habitação.  

Art. 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União, a título 

do imposto de que trata o artigo 43 (IR), sobre o provento decorrente 

da mesma transmissão. 
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Art. 41. O imposto compete ao Estado da situação do imóvel 

transmitido, ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a 

mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. 

Art.  42. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação 

tributada, como dispuser a lei. 

 

 

Acerca do imposto sobre a transmissão inter vivos, a qualquer título, 

por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de 

direitos reais sobre imóveis – ITBI, é correto afirmar que 

a) incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. 

b) incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão 

de pessoa jurídica quando a atividade preponderante do adquirente for 

a locação de bens imóveis. 

A primeira é falsa e a segunda verdadeira. 

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

Art. 43. 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: 

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 

combinação de ambos; 

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. 

Fato gerador é a disponibilidade econômica ou jurídica. 

Professor, o que é isso, econômica ou jurídica? 

Disponibilidade econômica, a grana tá comigo, é minha. A jurídica é 

quando a grana vai ser minha, eu tenho direito de recebê-la.  
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Pra quem gosta de contabilidade, eu não, kkkk, a econômica seria o 

conceito de regime de caixa e a jurídica, conceito de regime de 

competência. 

 §  1o 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.  

 § 2o 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 

Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou 

presumido, da renda ou dos proventos tributáveis. 

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se 

refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao 

possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos 

proventos tributáveis. 

Parágrafo único. 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. 

Impostos sobre a Produção e a Circulação 

Imposto sobre Produtos Industrializados 

Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos 

industrializados tem como fato gerador: 

I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 

II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único 

do artigo 51; 

III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado 

a leilão. 

Parágrafo único. 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. 
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 Art. 47. A base de cálculo do imposto é: 

I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido 

no inciso II do artigo 20, 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 do inciso II do artigo anterior: 

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 do inciso III do artigo anterior, o preço da arrematação. 

 Art. 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos 

produtos. 

FATO 
GERADOR 

DO IPI

o seu desembaraço 
aduaneiro, quando de 

procedência estrangeira

a sua arrematação, 
quando apreendido 
ou abandonado e 

levado a leilão.

Para os efeitos deste 
imposto, considera-se 

contribuinte autônomo 
qualquer 

estabelecimento de 
importador, industrial, 

comerciante ou 
arrematante.

a sua saída dos 
estabelecimentos a 

que se refere o 
parágrafo único do 

artigo 51
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 Art.  49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o 

montante devido resulte da diferença a maior, em determinado 

período, entre o imposto referente aos produtos saídos do 

estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. 

Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor 

do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. 

Art.  50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um 

para outro Estado, ou do ou para o Distrito Federal, serão 

acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries 

próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, 

os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por 

cabotagem e demais vias internas. 

Art.  51. Contribuinte do imposto é: 

I - o importador ou quem a lei a ele equiparar; 

II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar; 

III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça 

aos contribuintes definidos no inciso anterior; 

IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados 

a leilão. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se 

contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, 

industrial, comerciante ou arrematante. 

O IPI assim como o ICMS é não cumulativo, e é seletivo em função da 

essencialidade dos produtos.  

 

... 

 

IPI SELETIVO
NÃO 

CUMULATIVO
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O imposto sobre produtos industrializados – IPI 

a) poderá ser seletivo, em função da essencialidade do produto. 

Tá errado né. O ICMS poderá, o IPI é seletivo. 

 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre 

Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários 

 

 Art. 63. 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. 

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. 

Art. 64. A base de cálculo do imposto é: 
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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. 

Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do 

imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. 

Base de cálculo não pode mais. 

Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação 

tributada, como dispuser a lei. 

Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se a formação de reservas 

monetárias, na forma da lei. 

Pela CF é proibido vincular imposto a órgão fundo ou despesa. 

... 

Impostos Extraordinários 

Art. 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode 

instituir, temporariamente, impostos extraordinários compreendidos 

ou não entre os referidos nesta Lei, suprimidos, gradativamente, no 

prazo máximo de cinco anos, contados da celebração da paz. 

Ladies and gentlemen, apresento-lhes o famoso IEG, Imposto 

Extraordinário de Guerra. Maiores detalhes durante o decorrer do 

curso. 
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As duas facetas do princípio da não-surpresa - Constituição Federal/88, 

art. 150, III, "b" e "c" - aplicam-se ao: 

 a) imposto de renda. 

 b) IPI. 

 c) empréstimo compulsório. 

 d) ICMS. 

 e) imposto extraordinário de guerra. 

E aí? Não, a resposta não é letra E. A pergunta é sobre anterioridade 

anual e nonagesimal, assuntos vindouros, mas já antecipo que o IEG 

não obedece nenhuma das duas anterioridades. O gabarito é letra D.  

Taxas 

 

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. 

Isso cai demais, sempre, em qualquer prova de Tributário.  
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A taxa é cobrada por um gasto que o Estado tem com o contribuinte, 

é o pagamento de uma contrapartida do Estado. Por exemplo, taxa de 

incêndio. É um exercício regular do poder de polícia, tem utilização 

efetiva (houve incêndio) ou potencial (pode haver o incêndio), pode 

ser dividido pelos contribuintes através dos domicílios, são serviços 

prestados ou postos à disposição, isso não quer dizer que não 

precisamos pagar se não usarmos. Se é cobrado por taxa e tem os 

requisitos do Fato Gerador, pagaremos usando ou não .Para ser 

cobrada é necessário que se obedeça a essas condições.  

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 

idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em 

função do capital das empresas.  

 

 

As taxas podem ter alguma similaridade com os impostos, só não 

podem ser idênticos. 

 

Súmula Vinculante 29 do STF 

TAXA

EXERCÍCO 
REGULAR DO 

PODER DE 
POLÍCIA

UTILIZAÇÃO 
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POTENCIAL

SERVIÇO 
PÚBLICO 

ESPECÍFICO E 
DIVISÍVEL

PRESTADO AO 
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E OU POSTO A 

SUA 
DISPOSIÇÃO
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É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais 

elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde 

que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

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. 
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Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-

se: 

I - utilizados pelo contribuinte: 

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título; 

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam 

postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo 

funcionamento; 

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades 

autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas; 

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por 

parte de cada um dos seus usuários. 

Apenas Serviços Públicos Específicos e Divisíveis podem ser 

remunerados através de taxas.  

 

EXERCÍCIO 
REGULAR 

DO PODER 
DE POLÍCIA

tratando-se de 
atividade que a 
lei tenha como 
discricionária, 

SEM 
ABUSO OU 
DESVIO DE 

PODER

DESEMPENHA
DO PELO 
ORGÃO 

COMPETENTE

NOS 
LIMITES DA 

LEI 
APLICÁVEL

OBSERVÂN
CIA DO 

PROCESSO 
LEGAL
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Por exemplo, serviço público de iluminação, por não ser específico e 

divisível, não pode ser remunerado por taxa. 

Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 

compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a Constituição 

Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito 

Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, competem 

a cada uma dessas pessoas de direito público. 

A União, os Estados, os Municípios e o DF podem instituir taxas. 

Contribuição de Melhoria 

Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de 

que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa 

realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra 

resultar para cada imóvel beneficiado. 

Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes 

requisitos mínimos: 

 I - publicação prévia dos seguintes elementos: 

 a) memorial descritivo do projeto; 

 b) orçamento do custo da obra; 

 c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela 

contribuição; 

 d) delimitação da zona beneficiada; 

 e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para 

toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas; 

 II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação 

pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso 

anterior; 

 III - regulamentação do processo administrativo de instrução e 

julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem 

prejuízo da sua apreciação judicial. 
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§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio 

da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos 

imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos 

fatores individuais de valorização. 

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá 

ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de 

seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo. 

 

O Ente Público que realizar a obra poderá cobrar de quem teve seu 

imóvel valorizado em decorrência dela. Mas, ATENÇÃO, o contribuinte 

não poderá ser cobrado por um valor que exceder a sua valorização. 

Meu imóvel valorizou 10%, isso é o máximo que poderei ser cobrado. 
O Ente também não poderá arrecadar de todos os contribuintes que 

tiveram seus imóveis valorizados, um valor maior que o custo da obra. 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIÇÃO 
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QUESTÃO 1-TRF-2ª –JUIZ/2017 

Leia as proposições e, ao final, assinale a opção correta: 

I - Instituição de educação, beneficiária de imunidade tributária, faz 
jus a exigir o afastamento do IPI incidente sobre o automóvel que ela 

vai adquirir e usar exclusivamente em suas atividades. 

II - Instituição de educação, beneficiária de imunidade tributária, que 

tem certo imóvel alugado, cuja renda reverte em benefício de suas 

finalidades, não está sujeita a pagar IPTU sobre este seu bem, dado 

em locação. 

III -A imunidade constitucional recíproca abrange os entes integrantes 

da administração indireta de cada unidade federada.  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

c) Apenas a assertiva II está correta.  

d) Todas as assertivas são equivocadas.  

e) Apenas a assertiva I está correta. 

QUESTÃO 2-ITAIPU-NCE PR-ADVOGADO/2015 

Sobre as diversas espécies tributárias previstas na Constituição de 

1988, assinale a alternativa correta. 

a) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 

mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, 

desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

b) Os impostos são tributos vinculados e de arrecadação não vinculada, 

que, em regra, deixam de produzir efeitos no mesmo exercício 

financeiro da lei que os instituiu ou aumentou. 

c) O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS) não incide nas operações 

internas e interestaduais envolvendo petróleo e energia elétrica. 
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d) O empréstimo compulsório instituído para atender a despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 

ou sua iminência, poderá ser criado por meio de medida provisória. 

e) As contribuições sociais não poderão ser cobradas no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou 

aumentou. 

QUESTÃO 3 – TRF-2 ª -JUIZ/2017 

Assinale a opção correta:  

a) Denomina-se capacidade tributária ativa a aptidão do Estado para 

instituir tributos, que é indelegável. 

b) Para acabar com eventual “guerra fiscal”, a União Federal pode, 

mediante lei complementar, permitir que os Estados estabeleçam 

diferença de tratamento tributário em razão da procedência ou destino 

de bens e serviços. 

c) As chamadas contribuições parafiscais podem ser, em regra, 

instituídas por lei ordinária.  

d) Denomina-se salvaguarda tributária a situação na qual o sujeito 

detentor da competência tributária não é o mesmo sujeito que foi 

investido da capacidade ativa tributária. 

e) As contribuições especiais são aquelas que têm função regulatória 

de mercado e nelas o ente que instituiu o tributo é o destinatário dos 

recursos arrecadados. 

QUESTÃO 4 –PROCURADOR-NITERÓI-FGV/2014 

Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas 

concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente 

observadas por todos os Municípios  

I. fixa alíquota mínima do tributo;  

II. estabelece hipóteses de isenção do tributo; e  

III. fixa a data de recolhimento do tributo.  

Assinale: 

a) se somente são inválidas as inovações I e III. 
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b) se somente são inválidas as inovações II e III. 

c) se somente é inválida apenas a inovação II. 

d) se são inválidas as inovações I, II e III. 

e) se somente é inválida apenas a inovação I. 

QUESTÃO 5 – AUDITOR-PREF. DE NATAL-ESAF/2008 

Sobre os sujeitos da obrigação tributária, assinale a única opção 

correta. 

a) O sujeito ativo da obrigação tributária é, necessariamente, a pessoa 

jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo. 

b) Pessoa jurídica de direito privado pode figurar como sujeito ativo da 

obrigação tributária, haja vista o CTN prever, expressamente, a 

possibilidade de delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos. 

c)  O contribuinte de fato ou de direito é considerado sujeito passivo 

da obrigação tributária, independentemente de possuir relação pessoal 

e direta com o fato gerador. 

d) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, 

mesmo que haja lei em sentido contrário. 

e) A sociedade comercial informalmente constituída pode figurar como 

sujeito passivo de uma obrigação tributária. 

QUESTÃO 6 –PROCURADOR-TCM RJ-FCC/2015  

Certo município, para ver aumentada sua arrecadação através do 

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos por ato oneroso de bens 

imóveis − ITBI, amplia a incidência do imposto sobre a alienação 

fiduciária de bem imóvel. Esta medida é  

a) perfeitamente válida, já que na alienação fiduciária a propriedade 

fiduciária já é transferida para o credor fiduciário.  

b) ilegal, pois não há transmissão onerosa de bem imóvel na alienação 

fiduciária, posto que a transmissão é gratuita.  

c) inconstitucional, pois a Constituição Federal exclui da regra matriz 

de incidência do ITBI os direitos reais de garantia.  
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d) ilegal, enquanto direito real de garantia, pois só pode haver a 

incidência do ITBI com o registro da garantia do cartório de registro de 

imóveis.  

e) constitucional, pois a alienação fiduciária de bem imóvel é uma 

cessão de direito real de aquisição, passível de tributação por ITBI se 

o negócio for oneroso. 

QUESTÃO 7- RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009 

A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: 

a) mediante lei ordinária ou medida provisória, no caso de guerra 

externa ou sua iminência. 

b) no caso de relevante interesse público, de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional, ainda que no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a regra que os criou. 

c) nas duas hipóteses acima elencadas, conquanto que se destine a 

aplicação dos recursos à despesa que fundamentou a instituição do 

empréstimo compulsório. 

d) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência. 

e) em face de conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo. 

QUESTÃO 8 –PGFN-ESAF/2015 

Sobre a competência tributária prevista no CTN, assinale a opção 

incorreta. 

a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a 

outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência 

legislativa daquela a que tenham sido atribuídos 

b) A competência tributária, salvo exceções, é indelegável, podendo a 

atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 
tributária, ser conferida de uma pessoa jurídica de direito público a 

outra 

c) A atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar tributos, conferida 

por uma pessoa jurídica de direito público a outra, pode ser revogada, 
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a qualquer tempo e unilateralmente, pela pessoa que a tenha 

conferido. 

d) A atribuição das funções de arrecadar tributos pode ser cometida a 

pessoas jurídicas de direito privado 

e) A atribuição das funções de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, também confere as garantias e os 

privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito 

público que a cometeu. 

QUESTÃO 9 –TJ PE-NOTÁRIO-FCC/2013 

A competência tributária 

a) é delegável por lei, como no caso do Imposto Territorial Rural − ITR, 

em que a União pode delegar a competência para os Municípios que 

assim optarem. 

b) não pode deixar de ser exercida, razão pela qual, a União tem 

obrigação constitucional de instituir todos os impostos de sua 

competência. 

c) é renunciável nos casos expressamente autorizados pela 
Constituição Federal, como no caso do Imposto sobre Grandes 

Fortunas, que era de competência da União. 

d) é exclusiva em relação a todos os tributos, devendo cada ente se 

limitar a instituir os tributos expressamente previstos na Constituição 

Federal ou em lei. 

e) é indelegável em qualquer situação, não podendo o ente renunciá-

la ou transferi-la a outro ainda que por lei. 

QUESTÃO 10 – PROCURADOR-PR-PUC PR/2015 

Sobre as imunidades tributárias, à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa CORRETA. 

a) É vedada a instituição, por meio de Emenda à Constituição, de novas 

hipóteses de imunidades tributárias. 

b) Não incide Imposto de Importação sobre as operações de 

importação de bens realizadas por Estado da Federação, salvo nos 

casos em que restar comprovada violação ao princípio da neutralidade 

concorrencial do Estado. 
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c) A imunidade tributária recíproca exonera o sucessor, desde que Ente 

Público integrante da Administração Direta, das obrigações tributárias 

relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. 

d) Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de bens e 

mercadorias realizado pelas franqueadas da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT. 

e) A Constituição Federal de 1988 contém hipóteses de imunidades de 

impostos e contribuições, mas não de taxas. 

QUESTÃO 11 –PGE BA-ANALISTA DE PROC-FCC/2013 

Lei X de um determinado Estado-membro majorou a alíquota do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), entrando em 

vigor na data de sua publicação. É certo que referido tributo poderá 

ser cobrado 

a) no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, desde que 

decorridos 90 dias da publicação, já que o ITCMD observa a noventena 

e a anterioridade anual.  

b) no mesmo exercício financeiro ao da publicação da lei, mas antes 

de decorridos 90 dias já que o ITCMD não observa a noventena e a 

anterioridade anual.  

c) no mesmo exercício financeiro ao da publicação da lei e após 

decorridos 90 dias da publicação já que o ITCMD observa a noventena 

e é exceção à anterioridade anual.  

d) antes de decorridos 90 dias e no exercício financeiro seguinte ao da 

publicação da lei, já que o ITCMD é exceção à noventena, mas observa 

a anterioridade anual.  

e) após decorridos 90 dias e após dois exercícios financeiros ao da 

publicação da lei, já que o ITCMD observa a noventena e a 

anterioridade anual. 

QUESTÃO 12 –SMF RJ-FISCAL DE RENDAS-ESAF/2010 

Sobre a imunidade constitucional recíproca, que veda a instituição e a 
cobrança de impostos pelos entes tributantes sobre o patrimônio, a 

renda ou os serviços, uns dos outros, é incorreto afirmar que:  

a) a imunidade tributária recíproca alcança apenas as finalidades 

essenciais da entidade protegida. O reconhecimento da imunidade 

tributária às operações financeiras não impede a autoridade fiscal de 

examinar a correção do procedimento adotado pela entidade imune. 
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Constatado desvio de finalidade, a autoridade fiscal tem o poder dever 

de constituir o crédito tributário e de tomar as demais medidas legais 

cabíveis.  

b) a imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias, no que 

se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas fi 

nalidades essenciais ou às delas decorrentes.  

c) a imunidade constitucional recíproca alcança as empresas públicas 

prestadoras de serviço público, bem como as empresas públicas que 

exercem atividade econômica em sentido estrito. 

d) a imunidade tributária recíproca diz respeito aos impostos, não 

alcançando as contribuições.  

e) a imunidade tributária recíproca aplica-se às operações de 

importação de bens realizadas por municípios, quando o ente público 

for o importador do bem (identidade entre o ‘contribuinte de direito’ e 

o ‘contribuinte de fato’). 

QUESTÃO 13 – TJ PE-JUIZ-FCC/2013 

Prefeito Municipal que entrou em exercício no dia primeiro de janeiro 

de 2013 baixou um decreto corrigindo monetariamente, conforme 
índice de correção lá indicado, a Planta Genérica de Valores utilizada 

para apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU e sobre o Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis por ato inter vivos a título oneroso - 

ITBI. Fez constar o Prefeito que a vigência do decreto é imediata, a 

partir da data da publicação, já valendo para o exercício de 2013. 

Inconformados com esta medida, que acabou por majorar a base de 

cálculo do IPTU e do ITBI, alguns proprietários ingressaram em juízo 

questionando a constitucionalidade do decreto.  

a) inconstitucional porque não atendeu às regras da anterioridade 

anual e nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. 

b) constitucional porque majoração de base de cálculo de IPTU e ITBI 

é exceção às regras da legalidade e da anterioridade. 

c) constitucional porque a correção monetária da base de cálculo não 

equivale a majoração, razão pela qual não se submete às regras da 

anterioridade e da legalidade. 

d) inconstitucional porque não atendeu à regra da legalidade pois, 

apesar de se tratar de exceção à regra da anterioridade, deveria ter 

sido feito por lei. 
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 e) inconstitucional porque não atendeu à regra da anterioridade 

nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. 

QUESTÃO 14 – PROMOTOR DE JUSTIÇA-FCC/2011 

Sobre a imunidade, analisa os itens a seguir: 

I- As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou 

em lei complementar federal. 

II- As imunidades alcançam apenas os impostos. 

III- O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades 

essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.  

IV- A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na 

ação popular é hipótese de imunidade de taxa. 

V- As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei 

complementar. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 

a) I e II 

b) III e IV 

c) IV e V 

d) I, II e III 

e) III, IV e V 

QUESTÃO 15-TRF 2ª- JUIZ-CESPE/2013 

Assinale a opção correta acerca do Sistema Tributário Nacional. 

a) Compete aos estados a instituição de imposto sobre transmissão 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física. 

b) O produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, pertence à União, mesmo que 

recaia sobre rendimentos pagos pelos estados. 

c) Os municípios e o DF poderão instituir taxa, na forma das respectivas 

leis, para custeio do serviço de iluminação pública. 
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d) O município pode atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual 

não superior ao índice oficial de correção monetária. 

e) O aumento da alíquota do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza deve obedecer aos princípios da anterioridade anual 

e nonagesimal. 

 

QUESTÃO 16 -TJ CE-JUIZ-FCC/2014 

Atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, o IPI, o ICMS, 

as taxas municipais pelo poder de polícia, as contribuições de melhoria 

e o Imposto de Exportação podem ter suas alíquotas aumentadas, 

respectivamente, por: 

a) lei ordinária, decreto, lei ordinária, decreto e lei ordinária. 

b) lei complementar, lei ordinária, decreto, decreto e lei complementar. 

c) decreto, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária e decreto. 

d) lei ordinária, decreto, lei ordinária, lei ordinária e lei complementar. 

e) decreto, lei ordinária, decreto, decreto e lei ordinária. 

QUESTÃO 17- PROC. MUNICIPAL-VUNESP/2014 

A imunidade recíproca consiste na vedação constitucional que impede 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de cobrar 

a) tributos sobre os templos de qualquer culto. 

b) tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações. 

c) impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 

d) impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei. 

e) impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão. 

QUESTÃO 18 –PGE-RS-FUNDATEC/2014 

Quanto às imunidades tributárias, analise as assertivas abaixo: 
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I. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, quando a 

Constituição da República diz que certas entidades são “isentas” e 

determina que tributos “não incidam” sobre certos fatos ou pessoas, o 

que está a fazer não é consagrar isenções e não incidências, mas 

verdadeiras imunidades. 

II. Os Estados são imunes frente a contribuições previdenciárias, dada 

a imunidade tributária recíproca. 

III. Segundo a jurisprudência do STF, as imunidades não se aplicam 

às entidades destinatárias quando estas sejam contribuintes de fato, 

mas não de direito. 

IV. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social deve, 

segundo a jurisprudência do STF, ser regulamentada inteiramente por 

lei complementar, por força do art. 146, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988, visto se tratar de regulamentação de limitação 

constitucional ao poder de tributar. 

Após a análise, pode-se dizer que: 

a) Está correta apenas a assertiva I. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

e) Está incorreta apenas a assertiva IV. 

QUESTÃO 19 –MPE-RR-CESPE/2014 

Preocupado com o alto índice de migração da população do município 

para a capital do estado, o Poder Executivo municipal revogou toda a 

legislação que instituía o IPTU. 

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

a) O município poderia isentar da cobrança as pequenas glebas 

situadas em zonas rurais onde incidisse tributo sobre propriedade, 

dada a arrecadação do ITR. 

b) Sendo do município a competência para instituir tributo, é legítimo 

que ele deixe de instituí-lo, não sendo o exercício dessa competência 

transferível a outra pessoa jurídica de direito público. 
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c) O município não poderia revogar a legislação referente ao IPTU, já 

que a competência para instituí-lo é do estado. 

d) A União, por possuir competência residual, poderá instituir o IPTU, 

sempre que a sua instituição não seja exercida por quem tenha 

competência tributária. 

e) O município poderia ter estabelecido progressividade do IPTU para 

os fins almejados, em vez de revogá-lo, porque este imposto não tem 

caráter extrafiscal. 

QUESTÃO 20-TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

Considere as seguintes afirmativas: 

 I. A competência tributária pode ser deslocada para outro ente diante 

da inércia na instituição do tributo pelo ente político originalmente 

competente. 

 II. A competência se distingue da capacidade tributária ativa porque 

esta está relacionada à instituição do tributo e aquela à cobrança do 

tributo. 

III. A competência tributária é fixada pela Constituição da República. 

IV. A imunidade tributária significa ausência de competência do ente 
para instituir tributo na situação definida pela norma constitucional 

imunizante. 

V. A competência tributária pode ser delegada por lei a outro ente 

político, hipótese em que se torna também o titular da capacidade 

tributária ativa. 

 Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e III.  

b) III, IV e V. 

c) I e II. 

d) IV e V. 

e) III e IV. 
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QUESTÃO 21 –RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2014 

Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.  

Os decretos que apenas em parte versem sobre tributos 

compreendem-se na expressão “legislação tributária”?  

A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, relativa às 

obrigações principais ou acessórias, somente se pode estabelecer 

mediante lei?  

Segundo o Código Tributário Nacional, a atualização do valor monetário 

da base de cálculo, de que resulte maior valor do tributo, pode ser feita 

por ato administrativo, em vez de lei? 

a) Não, não e não. 

b) Sim, sim e sim. 

c) Não, não e sim. 

d) Não, sim e não. 

e) Sim, não e não. 

QUESTÃO 22 -RECEITA ESTADUAL-TÉCNICO-FUNDATEC/2014 

A definição de tributo contida no CTN 

a) autoriza a incidência sobre prestação in labore. 

b) não foi recepcionada pela Constituição Federal vigente. 

c) estará submetida ao poder discricionário da administração pública. 

d) não se estende às penalidades pecuniárias tributárias. 

e) estabelece como condição suficiente a sua caracterização, ser 

prestação compulsória. 

QUESTÃO 23 –TJ-PI-JUIZ-CESPE/2012 

A respeito do Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta com 

base no CTN. 

a) A relação jurídica regulada pelo direito tributário não é considerada 

obrigacional, ainda que vincule o Estado ao contribuinte. 
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b) O direito tributário desfruta de autonomia perante os demais ramos 

do direito e, dada sua complexidade, não pode ser objeto de resoluções 

do Senado Federal. 

c) A natureza jurídica do tributo é determinada pela destinação legal 

do produto da sua arrecadação. 

d) Conforme o CTN, o preço público também é considerado tributo, em 

razão de sua finalidade e características determinadas pela lei 

e) A atividade administrativa de cobrança de tributo deve ser 

plenamente vinculada, ou seja, não cabe à administração aplicar, na 

cobrança de tributos, critérios de conveniência e oportunidade. 

QUESTÃO 24- TRF-3ª-JUIZ SUBSTITUTO/2016 

O IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários): 

a) tem predominante função extrafiscal e não se submete à 

anterioridade tributaria; o Poder Executivo pode manejar as suas 

alíquotas para ajustá-lo a objetivos de política monetária indicando o 

que almeja alcançar com a mudança de alíquota. 

b) incide na operação financeira de levantamento de depósitos judiciais 
destinados a suspender a exigibilidade do crédito tributário ou a 

garantir a instância executiva. 

c) pode ser exigido nas operações financeiras dos Estados, DF e 

Municípios, porque essa tributação não é limitada pela imunidade 

constitucional recíproca.  

d) pode incidir sobre qualquer operação financeira, desde que seja 

observado o princípio da estrita legalidade, porque as operações 

enumeradas no CTN são exemplificativas. 

QUESTÃO 25 –TRF 3ª-JUIZ SUBSTITUTO/2016 

Só podem ser instituídos por meio de lei complementar:  

a) o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário.  

b) a contribuição de intervenção no domínio econômico e o empréstimo 

compulsório. 

c) o imposto sobre grandes fortunas e as contribuições de interesse de 

categorias profissionais ou econômicas. 
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d) o empréstimo compulsório e o imposto residual. 

QUESTÃO 26 –TRF 4ª-JUIZ SUBSTITUTO/2014 

Assinale a alternativa INCORRETA.  

Considerando o disposto no Código Tributário Nacional: 

a) A base de cálculo do imposto sobre a importação, quando a alíquota 
seja ad valorem, é 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 no lugar de entrada do 

produto no país. 

b) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que, em se tratando da “área de reserva legal”, é imprescindível a 

averbação da referida área na matrícula do imóvel para o gozo do 

benefício da isenção vinculado ao ITR, sendo que as áreas de 

preservação permanente não sofrem a obrigatoriedade do mencionado 

registro. 

c) A base de cálculo do imposto sobre a renda e os proventos de 

qualquer natureza é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda 

ou dos proventos tributáveis. 

d) Os serviços públicos, para fins de cobrança de taxa, são divisíveis, 

quando podem ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, e específicos, 

quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários. 

e) A base de cálculo do imposto incidente sobre as operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 

é, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, na 

emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. 

QUESTÃO 27-TRF 3ª-JUIZ/2013 

Sobre a expressão fato gerador, marque a única resposta incorreta: 

a) fato gerador foi conceito eleito pelo constituinte originário para 
distribuir as materialidades dos impostos entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios; 

b) No Brasil, é expressão consagrada, largamente utilizada pelo 

legislador, e remonta à publicação da tradução de artigo do jurista 

Gaston Jèze, em 1945, significando a legislação que cria tributos e os 

fatos econômicos que farão surgir a obrigação tributária; 
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c) é expressão criticada por parte da doutrina especializada, por ser 

utilizada pelo legislador quer para se referir à norma tributária, quer 

para se referir aos fatos ocorridos no mundo fenomênico, o que pode 

dificultar sua compreensão. Nesses termos, pode ser substituída por 

hipótese de incidência tributária e fato imponível; 

d) fato gerador, como norma tributária, refere-se aos acontecimentos 

econômicos, escolhidos pelo legislador, que poderão fazer surgir a 

obrigação tributária; 

e) como norma geral, a legislação que definir juridicamente fato 

gerador pode ser veiculada por medida provisória que, acolhida pelo 

Congresso Nacional, vinculará todos os entes tributantes. 

QUESTÃO 28 – TRF 2ª- JUIZ-CESPE/2013 

Pode ser objeto de delegação 

a) a capacidade tributária ativa. 

b) o poder tributário. 

c) a competência tributária. 

d) a soberania tributária. 

e) a autonomia tributária. 

QUESTÃO 29- TRF 2ª-JUIZ-CESPE/2013 

A União poderá instituir impostos não previstos na CF, desde que eles 

não sejam cumulativos nem tenham fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos nela discriminados, mediante 

a) medida provisória. 

b) lei delegada. 

c) lei ordinária. 

d) lei complementar. 

e) emenda constitucional. 

QUESTÃO 30 –TRF 4ª-JUIZ/2012 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 00 ALAGOAS – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 54 de 92 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

I. O Imposto Sobre Produtos Industrializados não incide sobre os 

produtos industrializados destinados ao exterior.  

II. Incide o Imposto Territorial Rural, e não o Imposto Sobre a 

Propriedade Territorial Urbana, sobre imóvel localizado na área urbana 

do Município que, comprovadamente, é utilizado para a exploração 

extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial.  

III. A taxa de ocupação, devida pela utilização efetiva de imóveis da 

União por particulares, caracteriza-se como uma taxa, conforme 

preconizado no Código Tributário Nacional, pois há a efetiva utilização 

do imóvel e depende de concessão ou autorização do Poder Público 

Federal.  

IV. 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, 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.  

V. Em relação ao imposto de exportação, o Poder Executivo pode, nas 

condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou a 

base de cálculo, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e 

do comércio exterior, não estando esse tributo, nesse particular, 

sujeito ao princípio da estrita legalidade tributária.  

a) Está correta apenas a assertiva V. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III, IV e V. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 
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QUESTÃO 01 C QUESTÃO 16 C 

QUESTÃO 02 A QUESTÃO 17 C 

QUESTÃO 03 C QUESTÃO 18 C 

QUESTÃO 04 D QUESTÃO 19 B 

QUESTÃO 05 E QUESTÃO 20 E 

QUESTÃO 06 C QUESTÃO 21 B 

QUESTÃO 07 D QUESTÃO 22 D 

QUESTÃO 08 B QUESTÃO 23 E 

QUESTÃO 09 E QUESTÃO 24 A 

QUESTÃO 10 B QUESTÃO 25 D 

QUESTÃO 11 A QUESTÃO 26 D 

QUESTÃO 12 C QUESTÃO 27 E 

QUESTÃO 13 C QUESTÃO 28 A 

QUESTÃO 14 B QUESTÃO 29 D 

QUESTÃO 15 D QUESTÃO 30 C 
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QUESTÃO 1-TRF-2ª –JUIZ/2017 

Leia as proposições e, ao final, assinale a opção correta: 

I - Instituição de educação, beneficiária de imunidade tributária, faz 

jus a exigir o afastamento do IPI incidente sobre o automóvel que ela 

vai adquirir e usar exclusivamente em suas atividades. 

II - Instituição de educação, beneficiária de imunidade tributária, que 

tem certo imóvel alugado, cuja renda reverte em benefício de suas 

finalidades, não está sujeita a pagar IPTU sobre este seu bem, dado 

em locação. 

III - A imunidade constitucional recíproca abrange os entes integrantes 

da administração indireta de cada unidade federada.  

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 

b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

c) Apenas a assertiva II está correta.  

d) Todas as assertivas são equivocadas.  

e) Apenas a assertiva I está correta. 

Resposta: começamos bem, né? Questãozinha difícil. 

Resposta da Banca sobre os recursos. 

A letra C é a resposta adequada, já que apenas a assertiva II é correta. 

A assertiva I (“ Instituição de educação, beneficiária de imunidade 

tributária, faz jus a exigir o afastamento do IPI incidente sobre o 

automóvel que ela vai adquirir e usar exclusivamente em suas 

atividades”) agride jurisprudência tranquila do STF, já que não se pode 

confundir a figura do contribuinte de fato com a do contribuinte de 

direito (cf. RE 608872/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julg. 23.2.2017 – com 

referência à diferença para o caso do consumidor de energia elétrica, 

inserido em hipótese de concessão). 

A assertiva III (“ A imunidade constitucional recíproca abrange os entes 

integrantes da administração indireta de cada unidade federada”) está 

claramente errada. O argumento de alguns, a favor da veracidade  de 
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tal assertiva, data venia, indica dificuldade de relacionamento com as 

categorias morfológicas da língua portuguesa. Vários recursos 

assinalam que, como as autarquias estão abrangidas, a frase está 

correta. 

O aspecto envolve português e lógica: o artigo definido, escusado dizê-
lo, indica com precisão o alcance da frase. Na resposta à questão 6, há 

nota de rodapé que pode ajudar os recorrentes no trato com o tema. 

Caso não baste, veja-se singela lição de ilustre Professora, Dad 

Squarisi: Ser claro é obrigação de quem escreve. O artigo definido se 

presta a confusão de significados. Olho vivo! Ao dizer “Deus perdoa os 

pecados”, englobamos todos os pecados. Se não são todos, o 

pequenino não tem vez: Deus perdoa pecados. Ora, se o artigo 

engloba, o todos sobra em muitas situações. Corte-o sem pena: Vou 

ao teatro todos os sábados. (Vou ao teatro aos sábados.) Todos os 

funcionários demitidos perderam a gratificação. (Os funcionários 

demitidos perderam a gratificação.) Queremos todas as crianças na 

escola. (Queremos as crianças na escola.). 2 Em suma, a assertiva 

apenas seria correta se fosse suprimido o artigo definido. Nada a 

prover. 

Vamos esclarecer melhor. 

Assertiva I: errada. O contribuinte de direito seria o produtor, o 

industrial. O contribuinte de fato, o Instituto, não poderia gozar desse 

benefício. 

Diz o site da Receita Federal: A imunidade religiosa não alcança o IPI 

incidente sobre veículo automotor adquirido no mercado interno, ainda 

que utilizado para atividades pastorais de Igreja, visto que o 

contribuinte desse tributo, na espécie, é o industrial ou comerciante 

que promove a saída do mesmo.  

Entre os impostos federais, o IPI é classificado como indireto. No 

âmbito dessa espécie de tributo, pode ocorrer o fenômeno da 
repercussão ou translação econômica do imposto entre o contribuinte 

de direito e o contribuinte de fato. Aquele recolhe o valor do imposto 

ao Erário, enquanto este sofre o impacto do tributo. Na interpretação 

de cunho formal do fenômeno sob exame2 , a figura do contribuinte 

de fato é estranha à relação jurídica tributária, razão por que não lhe 

é cabível invocar a imunidade para elidir o pagamento de impostos 

indiretos, visto que apenas o contribuinte de direito (vendedor dos 

bens ou prestador dos serviços) integra tal relação, ao lado do Fisco.  

Também para ajudar: 
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A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na 

posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte 

de fato, sendo irrelevante, para a verificação da existência do 

beneplácito constitucional, a repercussão econômica do tributo 

envolvido. TF. Plenário. RE 608872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado 

em 22 e 23/2/2017 (repercussão geral) (Info 855) 

Assertiva II: certo. STF. Súmula Vinculante 52 

Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel 

pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", 

da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado 

nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. 

Assertiva III: errada. CF. Art. 150, inc. VI, "a" c/c §2º 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios:  

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere 

ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades 

essenciais ou às delas decorrentes. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 2-ITAIPU-NCE PR-ADVOGADO/2015 

Sobre as diversas espécies tributárias previstas na Constituição de 

1988, assinale a alternativa correta. 

a) É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou 

mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, 

desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

b) Os impostos são tributos vinculados e de arrecadação não vinculada, 

que, em regra, deixam de produzir efeitos no mesmo exercício 

financeiro da lei que os instituiu ou aumentou. 

c) O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS) não incide nas operações 

internas e interestaduais envolvendo petróleo e energia elétrica. 
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d) O empréstimo compulsório instituído para atender a despesas 

extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa 

ou sua iminência, poderá ser criado por meio de medida provisória. 

e) As contribuições sociais não poderão ser cobradas no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou 

aumentou. 

Resposta: 

  

Letra A: certa. STF, Súmula Vinculante 29 

 

É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais 

elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde 

que não haja integral identidade entre uma base e outra. 

Letra B: errada. CF, Art. 167. São vedados: 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a 

que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 

ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e 

desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos 

arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações 

de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem 

como o disposto no § 4º deste artigo; 

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

relativa ao contribuinte 

Letra C: errada. CF, Art. 155 § 2º O imposto previsto no inciso II ICMS 

atenderá ao seguinte 

X - não incidirá: 

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive 

lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia 

elétrica 

Letra D: errada. CF, Art. 148. A União, mediante lei complementar, 

poderá instituir empréstimos compulsórios 

 Art. 62 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre 

matéria 

 III – reservada a lei complementar 
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Letra E: CF. Art. 195 § 6º As contribuições sociais de que trata este 

artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da 

publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes 

aplicando o disposto no art. 150, III, "b".  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 

III - cobrar tributos: 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou; 

Gabarito: A 

QUESTÃO 3 – TRF-2 ª -JUIZ/2017 

Assinale a opção correta:  

a) Denomina-se capacidade tributária ativa a aptidão do Estado para 

instituir tributos, que é indelegável. 

b) Para acabar com eventual “guerra fiscal”, a União Federal pode, 

mediante lei complementar, permitir que os Estados estabeleçam 

diferença de tratamento tributário em razão da procedência ou destino 

de bens e serviços. 

c) As chamadas contribuições parafiscais podem ser, em regra, 

instituídas por lei ordinária.  

d) Denomina-se salvaguarda tributária a situação na qual o sujeito 

detentor da competência tributária não é o mesmo sujeito que foi 

investido da capacidade ativa tributária. 

e) As contribuições especiais são aquelas que têm função regulatória 

de mercado e nelas o ente que instituiu o tributo é o destinatário dos 

recursos arrecadados. 

Resposta:  

Letra A: errada. Essa é a competência tributária. 

Letra B: errada. CF, 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. 

Letra C: certa.  
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RE 451.915-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes: “Agravo regimental em 

recurso extraordinário. 2. Lei nº 10.168, de 2000. Contribuição social 

de intervenção no domínio econômico. Inexigência de lei 

complementar e de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício. 

Contribuições sócias podem ser instituídas por lei ordinária. 

Letra D: errada. Medidas de salvaguarda não tem nada a ver com 

Tributário. 

Letra E: as contribuições especiais não tem função regulatória de 

mercado. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 4 –PROCURADOR-NITERÓI-FGV/2014 

Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas 

concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente 

observadas por todos os Municípios  

I. fixa alíquota mínima do tributo;  

II. estabelece hipóteses de isenção do tributo; e  

III. fixa a data de recolhimento do tributo.  

Assinale: 

a) se somente são inválidas as inovações I e III. 

b) se somente são inválidas as inovações II e III. 

c) se somente é inválida apenas a inovação II. 

d) se são inválidas as inovações I, II e III. 

e) se somente é inválida apenas a inovação I. 

Resposta:  

Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas 

concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente 

observadas por todos os Municípios  

I. fixa alíquota mínima do tributo;  
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A questão já começa dizendo Lei federal, não especificando se é 

complementar ou ordinária. Como não falou complementar, 

pressupõe-se que seja ordinária, o que já nos facilita. Errado 

II. estabelece hipóteses de isenção do tributo;  

Lei federal dando isenção de tributo municipal não pode, pois a isenção 

heterônoma é proibida (salvo algumas exceções). Errado 

III. fixa a data de recolhimento do tributo.  

E finalmente fixar data de recolhimento de tributo pode ser por 

decreto. Errado 

Gabarito: D 

QUESTÃO 5 – AUDITOR-PREF. DE NATAL-ESAF/2008 

Sobre os sujeitos da obrigação tributária, assinale a única opção 

correta. 

a) O sujeito ativo da obrigação tributária é, necessariamente, a pessoa 

jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo. 

b) Pessoa jurídica de direito privado pode figurar como sujeito ativo da 

obrigação tributária, haja vista o CTN prever, expressamente, a 

possibilidade de delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar 

tributos. 

c) O contribuinte de fato ou de direito é considerado sujeito passivo da 

obrigação tributária, independentemente de possuir relação pessoal e 

direta com o fato gerador. 

d) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 

pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, 

mesmo que haja lei em sentido contrário. 

e) A sociedade comercial informalmente constituída pode figurar como 

sujeito passivo de uma obrigação tributária. 

Resposta:  

Letra A: não é necessariamente. Desconfie de palavras como sempre, 

jamais, necessariamente.  

Letra B: na função de arrecadar ou fiscalizar tributos, a pessoa jurídica 

de direito privado não tem a sujeição ativa, ela apenas arrecada e ou 

fiscaliza. 
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Letra C: tem que existir uma relação com o fato gerador. 

Letra D: caso haja lei, podem sim ser opostas à Fazenda. 

Letra E: finalmente no nosso gabarito, a letra E está correta. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 6 –PROCURADOR-TCM RJ-FCC/2015  

Certo município, para ver aumentada sua arrecadação através do 

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos por ato oneroso de bens 

imóveis − ITBI, amplia a incidência do imposto sobre a alienação 

fiduciária de bem imóvel. Esta medida é  

a) perfeitamente válida, já que na alienação fiduciária a propriedade 

fiduciária já é transferida para o credor fiduciário.  

b) ilegal, pois não há transmissão onerosa de bem imóvel na alienação 

fiduciária, posto que a transmissão é gratuita.  

c) inconstitucional, pois a Constituição Federal exclui da regra matriz 

de incidência do ITBI os direitos reais de garantia.  

d) ilegal, enquanto direito real de garantia, pois só pode haver a 

incidência do ITBI com o registro da garantia do cartório de registro de 

imóveis.  

e) constitucional, pois a alienação fiduciária de bem imóvel é uma 

cessão de direito real de aquisição, passível de tributação por ITBI se 

o negócio for oneroso. 

Resposta:  

Letra A: não é isso que acontece na alienação fiduciária. Por ser um 

direito o real de garantia, não incide ITBI. 

Letra B: como é uma vedação constitucional a incidência de ITBI sobre 

direitos reais de garantia, não é ilegal, é inconstitucional. Parecem 

conceitos iguais, mas não são. Várias questões colocam essa 

dificuldade a mais. O que a constituição proíbe é inconstitucional. O 

que a lei proíbe, é ilegal. 

Letra C: correto. 

Letra D: só no ilegal já matávamos essa assertiva. 

Letra E: errado, é inconstitucional. 
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Questão que envolveu um pouco de direito civil. Alienação fiduciária é 

um direito real de garantia. 

 Segundo a CF: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana; 

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição; 

Gabarito: C 

QUESTÃO 7- RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009 

A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos 

compulsórios: 

a) mediante lei ordinária ou medida provisória, no caso de guerra 

externa ou sua iminência. 

b) no caso de relevante interesse público, de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional, ainda que no mesmo exercício financeiro 

em que haja sido publicada a regra que os criou. 

c) nas duas hipóteses acima elencadas, conquanto que se destine a 

aplicação dos recursos à despesa que fundamentou a instituição do 

empréstimo compulsório. 

d) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência. 

e) em face de conjuntura que exija a absorção temporária de poder 

aquisitivo. 

Resposta:  

Segundo o CTN: 

Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode 

instituir empréstimos compulsórios: 

I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender 

com os recursos orçamentários disponíveis; 
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III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.  

Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo 

e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o 

disposto nesta Lei. 

Segundo a CF: 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir 

empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade 

pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de 

empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou 

sua instituição. 

 

Reparem que o inciso III, do CTN, não foi recepcionado pela CF. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 8 –PGFN-ESAF/2015 

Sobre a competência tributária prevista no CTN, assinale a opção 

incorreta. 

a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a 

outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência 

legislativa daquela a que tenham sido atribuídos 

b) A competência tributária, salvo exceções, é indelegável, podendo a 

atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 

tributária, ser conferida de uma pessoa jurídica de direito público a 

outra 

c) A atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar tributos, conferida 

por uma pessoa jurídica de direito público a outra, pode ser revogada, 

a qualquer tempo e unilateralmente, pela pessoa que a tenha 

conferido. 
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d) A atribuição das funções de arrecadar tributos pode ser cometida a 

pessoas jurídicas de direito privado 

e) A atribuição das funções de executar leis, serviços, atos ou decisões 

administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra, também confere as garantias e os 

privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito 

público que a cometeu. 

 

Resposta: 

O comando da questão pediu a incorreta. Circule isso, para não 

esquecer que queremos a errada, a incorreta. 

Vamos analisar por partes: 

Letra A: certa. Artigo 6º parágrafo único do CTN. 

Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou 

em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à 

competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. 

Letra B: errada. A competência tributária é indelegável. Ponto. Não 
tem exceção. O que pode ser delegado são algumas funções, mas não 

a competência. 

CTN, art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição 

das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 

termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

Letra  C: certa. CTN, art. 7º § 2º A atribuição pode ser revogada, a 

qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público 

que a tenha conferido. 

Letra D: certa. CTN, art. 7º § 3º Não constitui delegação de 

competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo 

ou da função de arrecadar tributos. 

Letra  E: certa. CTN, art. 7º § 1º A atribuição compreende as garantias 

e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito 

público que a conferir. 

Gabarito: B 
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QUESTÃO 9 –TJ PE-NOTÁRIO-FCC/2013 

A competência tributária 

a) é delegável por lei, como no caso do Imposto Territorial Rural − ITR, 

em que a União pode delegar a competência para os Municípios que 

assim optarem. 

b) não pode deixar de ser exercida, razão pela qual, a União tem 

obrigação constitucional de instituir todos os impostos de sua 

competência. 

c) é renunciável nos casos expressamente autorizados pela 

Constituição Federal, como no caso do Imposto sobre Grandes 

Fortunas, que era de competência da União. 

d) é exclusiva em relação a todos os tributos, devendo cada ente se 

limitar a instituir os tributos expressamente previstos na Constituição 

Federal ou em lei. 

e) é indelegável em qualquer situação, não podendo o ente renunciá-

la ou transferi-la a outro ainda que por lei. 

Resposta: vamos respondendo aos poucos. 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 

serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, 

conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 

termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais 

que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. 

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 

unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas 

de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. A 

repetição leva à perfeição. Competência tributária é indelegável. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 10 – PROCURADOR-PR-PUC PR/2015 

Sobre as imunidades tributárias, à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, assinale a alternativa CORRETA. 
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a) É vedada a instituição, por meio de Emenda à Constituição, de novas 

hipóteses de imunidades tributárias. 

b) Não incide Imposto de Importação sobre as operações de 

importação de bens realizadas por Estado da Federação, salvo nos 

casos em que restar comprovada violação ao princípio da neutralidade 

concorrencial do Estado 

c) A imunidade tributária recíproca exonera o sucessor, desde que Ente 

Público integrante da Administração Direta, das obrigações tributárias 

relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão. 

d) Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de bens e 

mercadorias realizado pelas franqueadas da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos – ECT. 

e) A Constituição Federal de 1988 contém hipóteses de imunidades de 

impostos e contribuições, mas não de taxas. 

Resposta: falou jurisprudência, 

  

Letra A: errada. Novas imunidades pode, o que não pode é suprimir 

imunidades já consagradas. 

Letra B: correta, imunidade recíproca. Só não vale quando há afronta 

ao princípio da livre concorrência. 

Letra C: errada. Não exonera o sucessor. 

Letra D: franqueado paga imposto normalmente, afinal visa lucro. 

Letra E: errado. Há imunidade de taxas sim. 

Gabarito B 

QUESTÃO 11 –PGE BA-ANALISTA DE PROC-FCC/2013 

Lei X de um determinado Estado-membro majorou a alíquota do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), entrando em 

vigor na data de sua publicação. É certo que referido tributo poderá 

ser cobrado 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 00 ALAGOAS – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 69 de 92 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

a) no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, desde que 

decorridos 90 dias da publicação, já que o ITCMD observa a noventena 

e a anterioridade anual.  

b) no mesmo exercício financeiro ao da publicação da lei, mas antes 

de decorridos 90 dias já que o ITCMD não observa a noventena e a 

anterioridade anual.  

c) no mesmo exercício financeiro ao da publicação da lei e após 

decorridos 90 dias da publicação já que o ITCMD observa a noventena 

e é exceção à anterioridade anual.  

d) antes de decorridos 90 dias e no exercício financeiro seguinte ao da 

publicação da lei, já que o ITCMD é exceção à noventena, mas observa 

a anterioridade anual.  

e) após decorridos 90 dias e após dois exercícios financeiros ao da 

publicação da lei, já que o ITCMD observa a noventena e a 

anterioridade anual. 

Resposta: são várias questões que caem sobre exceções, esta é mais 

uma delas, tratando desse importante imposto estadual. Claro que 

todo mundo já decorou as exceções né? Se não decorou, decore. 

O ITCMD não tem exceção.  

Gabarito: A  

QUESTÃO 12 –SMF RJ-FISCAL DE RENDAS-ESAF/2010 

Sobre a imunidade constitucional recíproca, que veda a instituição e a 

cobrança de impostos pelos entes tributantes sobre o patrimônio, a 

renda ou os serviços, uns dos outros, é incorreto afirmar que:  

a) a imunidade tributária recíproca alcança apenas as finalidades 

essenciais da entidade protegida. O reconhecimento da imunidade 

tributária às operações financeiras não impede a autoridade fiscal de 

examinar a correção do procedimento adotado pela entidade imune. 

Constatado desvio de finalidade, a autoridade fiscal tem o poder dever 

de constituir o crédito tributário e de tomar as demais medidas legais 

cabíveis.  

b) a imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias, no que 

se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas fi 

nalidades essenciais ou às delas decorrentes.  

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 00 ALAGOAS – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 70 de 92 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

c) a imunidade constitucional recíproca alcança as empresas públicas 

prestadoras de serviço público, bem como as empresas públicas que 

exercem atividade econômica em sentido estrito. 

d) a imunidade tributária recíproca diz respeito aos impostos, não 

alcançando as contribuições.  

e) a imunidade tributária recíproca aplica-se às operações de 

importação de bens realizadas por municípios, quando o ente público 

for o importador do bem (identidade entre o ‘contribuinte de direito’ e 

o ‘contribuinte de fato’). 

Resposta: poxa professor, de novo a errada? Sim, infelizmente temos 

que fazer zilhões de exercícios para passarmos na prova. 

A imunidade recíproca também alcança as autarquias e empresas 

públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que não 

distribuam lucros ou resultados direta ou indiretamente a particulares, 

não tenham por objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao 

poder público e não desempenhem atividade econômica, de modo a 

conferir vantagem não extensível às empresas privadas (STF AgR-RE 

399307). Logo, empresas públicas que desempenhem atividade 
econômica em sentido estrito não são beneficiadas. Atividade 

econômica em sentido estrito “envolve a produção, circulação e 

comercialização de bens e serviços regulada pelos princípios do direito 

privado e da ordem econômica”. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 13 – TJ PE-JUIZ-FCC/2013 

Prefeito Municipal que entrou em exercício no dia primeiro de janeiro 

de 2013 baixou um decreto corrigindo monetariamente, conforme 

índice de correção lá indicado, a Planta Genérica de Valores utilizada 

para apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana - IPTU e sobre o Imposto sobre a 

Transmissão de Bens Imóveis por ato inter vivos a título oneroso - 
ITBI. Fez constar o Prefeito que a vigência do decreto é imediata, a 

partir da data da publicação, já valendo para o exercício de 2013. 

Inconformados com esta medida, que acabou por majorar a base de 

cálculo do IPTU e do ITBI, alguns proprietários ingressaram em juízo 

questionando a constitucionalidade do decreto.  

a) inconstitucional porque não atendeu às regras da anterioridade 

anual e nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. 
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b) constitucional porque majoração de base de cálculo de IPTU e ITBI 

é exceção às regras da legalidade e da anterioridade. 

c) constitucional porque a correção monetária da base de cálculo não 

equivale a majoração, razão pela qual não se submete às regras da 

anterioridade e da legalidade. 

d) inconstitucional porque não atendeu à regra da legalidade pois, 

apesar de se tratar de exceção à regra da anterioridade, deveria ter 

sido feito por lei. 

 e) inconstitucional porque não atendeu à regra da anterioridade 

nonagesimal, embora seja exceção à regra da legalidade. 

Resposta: perguntinha capciosa essa. Mas é outra questão recorrente 

em concursos. A correção monetária não é majoração de base de 

cálculo, por isso , caso haja atualização monetária, não obedece 

anterioridade anual, noventena ou legalidade.  

 

 
Caso a atualização monetária seja de acordo com a inflação oficial, 

não corresponde a uma majoração e pode ser feita por decreto. 

 

Gabarito: C 

QUESTÃO 14 – PROMOTOR DE JUSTIÇA-FCC/2011 

Sobre a imunidade, analisa os itens a seguir: 

I- As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou 

em lei complementar federal. 

II- As imunidades alcançam apenas os impostos. 

III- O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades 

essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.  

IV- A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na 

ação popular é hipótese de imunidade de taxa. 

V- As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei 

complementar. 

Está correto o que se afirma SOMENTE em: 
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a) I e II 

b) III e IV 

c) IV e V 

d) I, II e III 

e) III, IV e V 

Resposta: 

Sobre a imunidade, analise os itens a seguir:  

I. As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou 

em lei complementar federal.  

Item I – Errado. As imunidades estão na CF/88; 

II. As imunidades alcançam apenas os impostos.  

Item II – Errado. de acordo com entendimento na doutrina, em todos 

os casos que a Constituição impede a tributação, há uma imunidade. 

Há imunidades relativas aos tributos, às taxas e às contribuições. 

III. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades 

essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.  

Item III – Correto. 

IV. A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na ação 

popular é hipótese de imunidade de taxa.  

Item IV – Correto. Trata-se de exemplo de imunidade de taxa 

expressamente previsto na Constituição de 1988; 

V. As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei 

complementar.  

Item V – Errado. As imunidades não pressupõem lei para que sejam 

eficazes. 

 

 

Gravem, falou imunidade falou CF. 
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Gabarito: B 

QUESTÃO 15-TRF 2ª- JUIZ-CESPE/2013 

Assinale a opção correta acerca do Sistema Tributário Nacional. 

a) Compete aos estados a instituição de imposto sobre transmissão 

inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por 

natureza ou acessão física. 

b) O produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, pertence à União, mesmo que 

recaia sobre rendimentos pagos pelos estados. 

c) Os municípios e o DF poderão instituir taxa, na forma das respectivas 

leis, para custeio do serviço de iluminação pública. 

d) O município pode atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual 

não superior ao índice oficial de correção monetária. 

e) O aumento da alíquota do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza deve obedecer aos princípios da anterioridade anual 

e nonagesimal. 

Resposta:  

Letra A: errada. ITBI é imposto municipal. Quiseram te confundir com 

ITCMD, que é estadual. 

Letra B: errada.  

CF: Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 

I - 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 e pelas fundações 

que instituírem e mantiverem; 

CF: Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - 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 e pelas fundações 

que instituírem e mantiverem; 

Letra C: errada: CF: Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal 

poderão instituir contribuição, na forma das    respectivas  leis, para o  
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custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 

150, I e III. A COSIP é uma contribuição, não é taxa.  

Letra D: correta. Súmula 160 do STJ: 

É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em 

percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Se é defeso 
aumentar em percentual superior, pode aumentar em percentual 

inferior, por decreto. 

Letra E: errada. O IR obedece apenas ao princípio da anterioridade, 

nonagesimal não. Veremos isso melhor em outra aula. 

Gabarito: D 

 

QUESTÃO 16 -TJ CE-JUIZ-FCC/2014 

Atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, o IPI, o ICMS, 

as taxas municipais pelo poder de polícia, as contribuições de melhoria 

e o Imposto de Exportação podem ter suas alíquotas aumentadas, 

respectivamente, por: 

a)lei ordinária, decreto, lei ordinária, decreto e lei ordinária. 

b) lei complementar, lei ordinária, decreto, decreto e lei complementar. 

c)decreto, lei ordinária, lei ordinária, lei ordinária e decreto. 

d) lei ordinária, decreto, lei ordinária, lei ordinária e lei complementar. 

e)decreto, lei ordinária, decreto, decreto e lei ordinária. 

Resposta: questãozinha chata, mas sempre tá caindo. Vamos repetir 

a nossa cantoria, das exceções, quem não precisa de lei??? Isso 

mesmo, repita sempre: II, IE, IPI E IOF. O resto é por lei. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 17- PROC. MUNICIPAL-VUNESP/2014 

A imunidade recíproca consiste na vedação constitucional que impede 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de cobrar 

a) tributos sobre os templos de qualquer culto. 

b) tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 

inclusive suas fundações. 
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c) impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. 

d) impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de 

educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os 

requisitos da lei. 

e) impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão. 

Resposta: coloquei essa questão de propósito, parece fácil, né? Se 

você acertou, ótimo. Se você errou foi bom, assim não erra mais. 

Atente para o comando da questão, está pedindo imunidade recíproca. 

A CF nos diz que é vedado:  

Art. 150, VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

Essa é a imunidade recíproca. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 18 –PGE-RS-FUNDATEC/2014 

Quanto às imunidades tributárias, analise as assertivas abaixo: 

I. Segundo a doutrina e a jurisprudência majoritárias, quando a 

Constituição da República diz que certas entidades são “isentas” e 
determina que tributos “não incidam” sobre certos fatos ou pessoas, o 

que está a fazer não é consagrar isenções e não incidências, mas 

verdadeiras imunidades. 

II. Os Estados são imunes frente a contribuições previdenciárias, dada 

a imunidade tributária recíproca. 

III. Segundo a jurisprudência do STF, as imunidades não se aplicam 

às entidades destinatárias quando estas sejam contribuintes de fato, 

mas não de direito. 

IV. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social deve, 

segundo a jurisprudência do STF, ser regulamentada inteiramente por 

lei complementar, por força do art. 146, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988, visto se tratar de regulamentação de limitação 

constitucional ao poder de tributar. 

Após a análise, pode-se dizer que: 
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a) Está correta apenas a assertiva I. 

b) Está correta apenas a assertiva III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I e III. 

d) Estão corretas apenas as assertivas II e III. 

e) Está incorreta apenas a assertiva IV. 

Resposta: várias vezes na Constituição, são usados termos não 

muito tecnicamente precisos. Uma hora temos isenção, outra hora 

não-incidência, outra hora imunidade. Fixe isso: toda vez que a CF 

falar esses termos, é imunidade. 

Item I está correto. 

O item II vem de novo com aquele papo de imunidade recíproca, que 

já sabemos o que é. Item errado. 

Já o item III está correto. Contribuinte de direito é o “verdadeiro 

contribuinte”. 

O item IV está errado. Só cabe lei complementar quando assim estiver 

expresso na CF. 

Professor, tenho que decorar quais os casos que cabe lei 

complementar? O que você acha que vou responder? SiiiiiiiiiiiiM. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 19 –MPE-RR-CESPE/2014 

Preocupado com o alto índice de migração da população do município 

para a capital do estado, o Poder Executivo municipal revogou toda a 

legislação que instituía o IPTU. 

Em face dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

a) O município poderia isentar da cobrança as pequenas glebas 

situadas em zonas rurais onde incidisse tributo sobre propriedade, 

dada a arrecadação do ITR. 

b) Sendo do município a competência para instituir tributo, é legítimo 

que ele deixe de instituí-lo, não sendo o exercício dessa competência 

transferível a outra pessoa jurídica de direito público. 

c) O município não poderia revogar a legislação referente ao IPTU, já 

que a competência para instituí-lo é do estado. 
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d) A União, por possuir competência residual, poderá instituir o IPTU, 

sempre que a sua instituição não seja exercida por quem tenha 

competência tributária. 

e) O município poderia ter estabelecido progressividade do IPTU para 

os fins almejados, em vez de revogá-lo, porque este imposto não tem 

caráter extrafiscal. 

Resposta:  

Letra A: a competência do ITR é da União, logo o Município não pode 

dar isenção heterônoma. 

Letra B: correto. Lembrando sempre, a competência tributária é 

indelegável. 

Letra  C: IPTU é competência municipal. 

Letra  D: errado 

Art. 154. A União poderá instituir: 

I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo 

anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador 

ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

 

imposto residual, da União, não cumulativo, lei complementar, 

inovação do fato gerador e da base de cálculo. 

Letra  E: o IPTU tem caráter extrafiscal, principalmente para estimular 

o cumprimento da função social da propriedade.  

Gabarito: B 

QUESTÃO 20-TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

Considere as seguintes afirmativas: 

 I. A competência tributária pode ser deslocada para outro ente diante 

da inércia na instituição do tributo pelo ente político originalmente 

competente. 
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 II. A competência se distingue da capacidade tributária ativa porque 

esta está relacionada à instituição do tributo e aquela à cobrança do 

tributo. 

III. A competência tributária é fixada pela Constituição da República. 

IV. A imunidade tributária significa ausência de competência do ente 
para instituir tributo na situação definida pela norma constitucional 

imunizante. 

V. A competência tributária pode ser delegada por lei a outro ente 

político, hipótese em que se torna também o titular da capacidade 

tributária ativa. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I, II e III.  

b) III, IV e V. 

c) I e II. 

d) IV e V. 

e) III e IV. 

Resposta: as opções até ajudam a acharmos a resposta certa.  

Letra A: errada, pois o CTN diz: Art. 8º O não-exercício da 
competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público 

diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. 

Letra B: errada: CTN: Art. 7º A competência tributária é indelegável, 

salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria 

tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, 

nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. Na resposta, os 

conceitos estão invertidos. O que pode ter confundido um pouco foi o 

“esta com aquela”  

Letra C: certa. A CF atribui a cada ente a sua competência para instituir 

tributo 

 

A CF não institui tributo: 
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Letra D: certa. A imunidade faz com que o sujeito ativo, passivo, fato 

gerador, ficticiamente, não existam. 

Letra E: errada. A competência tributária é indelegável. Repita. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 21 –RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2014 

Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.  

Os decretos que apenas em parte versem sobre tributos 

compreendem-se na expressão “legislação tributária”?  

A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a 

seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, relativa às 

obrigações principais ou acessórias, somente se pode estabelecer 

mediante lei?  

Segundo o Código Tributário Nacional, a atualização do valor monetário 

da base de cálculo, de que resulte maior valor do tributo, pode ser feita 

por ato administrativo, em vez de lei? 

a) Não, não e não. 

b) Sim, sim e sim. 

c) Não, não e sim. 

d) Não, sim e não. 

e) Sim, não e não. 

Resposta:  

I: SIM. CTN. 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. 

II: SIM.  

 

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
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V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 

a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

III: SIM. CTN, Art 97 § 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. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 22 -RECEITA ESTADUAL-TÉCNICO-FUNDATEC/2014 

A definição de tributo contida no CTN 

a) autoriza a incidência sobre prestação in labore. 

b) não foi recepcionada pela Constituição Federal vigente. 

c) estará submetida ao poder discricionário da administração pública. 

d) não se estende às penalidades pecuniárias tributárias. 

e) estabelece como condição suficiente a sua caracterização, ser 

prestação compulsória. 

Resposta: CTN, 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 

Gabarito: D 

QUESTÃO 23 –TJ-PI-JUIZ-CESPE/2012 

A respeito do Sistema Tributário Nacional, assinale a opção correta com 

base no CTN. 

a) A relação jurídica regulada pelo direito tributário não é considerada 

obrigacional, ainda que vincule o Estado ao contribuinte. 

b) O direito tributário desfruta de autonomia perante os demais ramos 

do direito e, dada sua complexidade, não pode ser objeto de resoluções 

do Senado Federal. 

c) A natureza jurídica do tributo é determinada pela destinação legal 

do produto da sua arrecadação. 

d) Conforme o CTN, o preço público também é considerado tributo, em 

razão de sua finalidade e características determinadas pela lei. 
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e) A atividade administrativa de cobrança de tributo deve ser 

plenamente vinculada, ou seja, não cabe à administração aplicar, na 

cobrança de tributos, critérios de conveniência e oportunidade. 

Resposta:  

Letra A: errada. É obrigacional sim, com certeza. 

Letra B: errada. "De fato, o direito tributário desfruta de autonomia 

perante os demais ramos do direito. Todavia, certas matérias podem 

ser sim objeto de resoluções do Senado Federal, mormente as que 

envolvem os Estados-membros. Exemplo: ITCMD terá suas alíquotas 

máximas fixadas pelo Senado (Art. 155, §1º, IV, CF); fixação das 

alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de 

exportação do ICMS (Art. 155, §2º, IV da CF);  

Fonte: Revisaço, 4ª Edição, Magistratura Estadual, pág. 927; Editora 

Juspodivm. 

Letra C: errada. CTN, Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo 

é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 

irrelevantes para qualificá-la: 

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. O que importa 

no tributo é o fato gerador. 

Letra D: errada. Já sabemos quais são considerados tributos pelo CTN. 

Letra E: aeeeeee. CTN, 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. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 24- TRF-3ª-JUIZ SUBSTITUTO/2016 

O IOF (imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou 

relativas a títulos ou valores mobiliários): 

a) tem predominante função extrafiscal e não se submete à 
anterioridade tributaria; o Poder Executivo pode manejar as suas 

alíquotas para ajustá-lo a objetivos de política monetária indicando o 

que almeja alcançar com a mudança de alíquota. 
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b) incide na operação financeira de levantamento de depósitos judiciais 

destinados a suspender a exigibilidade do crédito tributário ou a 

garantir a instância executiva. 

c) pode ser exigido nas operações financeiras dos Estados, DF e 

Municípios, porque essa tributação não é limitada pela imunidade 

constitucional recíproca.  

d) pode incidir sobre qualquer operação financeira, desde que seja 

observado o princípio da estrita legalidade, porque as operações 

enumeradas no CTN são exemplificativas. 

Resposta: 

Letra A: certa. Função extrafiscal não tem como objetivo arrecadar. 

CTN,Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do 

imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária. 

Letra B: Súmula 185 STJ: Nos depósitos judiciais, não incide o Imposto 

sobre Operações Financeiras. 

Letra C: seguem links explicando decisões do STF 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=

125214 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8996280/acao-civel-

originaria-aco-502-sp-stf 

Letra D: não incidem, pois temos casos de imunidades como visto 

anteriormente. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 25 –TRF 3ª-JUIZ SUBSTTUTO/2016 

Só podem ser instituídos por meio de lei complementar:  

a) o empréstimo compulsório e o imposto extraordinário.  

b) a contribuição de intervenção no domínio econômico e o empréstimo 

compulsório. 

c) o imposto sobre grandes fortunas e as contribuições de interesse de 

categorias profissionais ou econômicas. 

d) o empréstimo compulsório e o imposto residual. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125214
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=125214
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8996280/acao-civel-originaria-aco-502-sp-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8996280/acao-civel-originaria-aco-502-sp-stf


DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 00 ALAGOAS – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 83 de 92 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

 

Resposta:  

 

Gabarito: D 

QUESTÃO 26 –TRF 4ª-JUIZ SUBSTITUTO/2014 

Assinale a alternativa INCORRETA.  

Considerando o disposto no Código Tributário Nacional: 

a) A base de cálculo do imposto sobre a importação, quando a alíquota 

seja ad valorem, é 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 no lugar de entrada do 

produto no país. 

b) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que, em se tratando da “área de reserva legal”, é imprescindível a 

averbação da referida área na matrícula do imóvel para o gozo do 

benefício da isenção vinculado ao ITR, sendo que as áreas de 

preservação permanente não sofrem a obrigatoriedade do mencionado 

registro. 

c) A base de cálculo do imposto sobre a renda e os proventos de 
qualquer natureza é o montante real, arbitrado ou presumido, da renda 

ou dos proventos tributáveis. 

IMPOSTOS POR 
LEI 

COMPLEMENTAR

EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO

IGF

IMPOSTO 
RESIDUAL

CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 

RESIDUAL
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d) Os serviços públicos, para fins de cobrança de taxa, são divisíveis, 

quando podem ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, e específicos, 

quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada 

um dos seus usuários. 

e) A base de cálculo do imposto incidente sobre as operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, 

é, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, na 

emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver. 

Resposta: circulem a palavra incorreta. Essa tava difícil, eu pelo 

menos achei. 

 

Excelente questão para gravarmos as certas.  

A errada é a alternativa....... isso mesmo, a errada é a letra calma ae, 

vamos por partes. 

Letra A: CTN, Art. 20 A base de cálculo do imposto é: 

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. 

Letra B:  

 

Foi um julgado da 2ª turma do STJ, sobre assunto que não cai na nossa 

prova, pois seria código florestal. Mas tá certa. 

Letra C: certa. CTN, Art. 44. A base de cálculo do imposto é o 

montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos 

tributáveis. 
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Letra D: errada.  

Letra E: CTN, Art. 64. A base de cálculo do imposto é: 

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. 

Ué professor, cadê a explicação??? Calma, era pra ver se você tá 

prestando atenção. Na alternativa a Banca trocou a ordem das palavras 

específico e divisível. AÍ VAI A ORDEM CORRETA  

Os serviços públicos, para fins de cobrança de taxa, são específicos 

divisíveis, quando podem ser destacados em unidades autônomas de 

intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, e divisíveis 

específicos, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por 

parte de cada um dos seus usuários. 

Gabarito D 

QUESTÃO 27-TRF 3ª-JUIZ/2013 

Sobre a expressão fato gerador, marque a única resposta incorreta: 

a) fato gerador foi conceito eleito pelo constituinte originário para 

distribuir as materialidades dos impostos entre a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios; 

b) no Brasil, é expressão consagrada, largamente utilizada pelo 

legislador, e remonta à publicação da tradução de artigo do jurista 

Gaston Jèze, em 1945, significando a legislação que cria tributos e os 

fatos econômicos que farão surgir a obrigação tributária; 

c) é expressão criticada por parte da doutrina especializada, por ser 

utilizada pelo legislador quer para se referir à norma tributária, quer 

para se referir aos fatos ocorridos no mundo fenomênico, o que pode 

dificultar sua compreensão. Nesses termos, pode ser substituída por 

hipótese de incidência tributária e fato imponível; 

d) fato gerador, como norma tributária, refere-se aos acontecimentos 

econômicos, escolhidos pelo legislador, que poderão fazer surgir a 

obrigação tributária; 
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e) como norma geral, a legislação que definir juridicamente fato 

gerador pode ser veiculada por medida provisória que, acolhida pelo 

Congresso Nacional, vinculará todos os entes tributantes. 

Resposta: circularam incorreta? 

A incorreta é a letra E, pois sabemos já que alguns tributos exigem lei 

complementar. Simples assim. 

Para já irmos estudando: 

CF, Art. 146. Cabe à lei complementar: 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 

impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes; 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las de imediato ao Congresso Nacional: 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:  

III - reservada a lei complementar; 

Gabarito E 

QUESTÃO 28 – TRF 2ª- JUIZ-CESPE/2013 

Pode ser objeto de delegação 

a) a capacidade tributária ativa. 

b) o poder tributário. 

c) a competência tributária. 

d) a soberania tributária. 

e) a autonomia tributária. 

Resposta: quem errou pode voltar e refazer a aula, por favor, refaça. 

Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das 

funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, 

serviços, atos ou decisões     administrativas    em   matéria tributária, 
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conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos 

termos do § 3º do artigo 18 da Constituição. 

§ 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais 

que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. 

§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato 

unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. 

§ 3º Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas 

de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 29- TRF 2ª-JUIZ-CESPE/2013 

A União poderá instituir impostos não previstos na CF, desde que eles 

não sejam cumulativos nem tenham fato gerador ou base de cálculo 

próprios dos nela discriminados, mediante 

a) medida provisória. 

b) lei delegada. 

c) lei ordinária. 

d) lei complementar. 

e) emenda constitucional. 

Resposta: de novo? Sim, a repetição leva à perfeição. 

 

CF, Art.154 - A União poderá instituir: 

I-Mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo 

anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador 

ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; 

Gabarito: D 

QUESTÃO 30 –TRF 4ª-JUIZ/2012 

Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.  
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I. O Imposto Sobre Produtos Industrializados não incide sobre os 

produtos industrializados destinados ao exterior.  

II. Incide o Imposto Territorial Rural, e não o Imposto Sobre a 

Propriedade Territorial Urbana, sobre imóvel localizado na área urbana 

do Município que, comprovadamente, é utilizado para a exploração 

extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial.  

III. A taxa de ocupação, devida pela utilização efetiva de imóveis da 

União por particulares, caracteriza-se como uma taxa, conforme 

preconizado no Código Tributário Nacional, pois há a efetiva utilização 

do imóvel e depende de concessão ou autorização do Poder Público 

Federal.  

IV. 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, 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.  

V. Em relação ao imposto de exportação, o Poder Executivo pode, nas 

condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou a 

base de cálculo, a fim de ajustá- lo aos objetivos da política cambial e 

do comércio exterior, não estando esse tributo, nesse particular, 

sujeito ao princípio da estrita legalidade tributária.  

a) Está correta apenas a assertiva V. 

b) Estão corretas apenas as assertivas I, II e III. 

c) Estão corretas apenas as assertivas I, II e IV. 

d) Estão corretas apenas as assertivas III, IV e V. 

e) Estão corretas todas as assertivas. 

Resposta: pra fechar com chave de ouro essa primeira aula. Queriam 

molezinha né? 

Assertiva I: certa. CF, Art. 153 da CF. Compete à União instituir 

impostos sobre: 

IV - produtos industrializados; 

§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 
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III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao 

exterior. 

Assertiva II: certa 

 

TRIBUTÁRIO. IPTU. ITR. FATO GERADOR. IMÓVEL SITUADO NA ZONA 

URBANA. LOCALIZAÇÃO. DESTINAÇÃO. CTN, ART. 32. DECRETO-LEI 

N. 57/66. VIGÊNCIA. 

1. Ao ser promulgado, o Código Tributário Nacional valeu-se do critério 

topográfico para delimitar o fato gerador do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR): se o imóvel estivesse situado na 

zona urbana, incidiria o IPTU; se na zona rural, incidiria o ITR. 

2. Antes mesmo da entrada em vigor do CTN, o Decreto-Lei nº 57/66 

alterou esse critério, estabelecendo estarem sujeitos à incidência do 

ITR os imóveis situados na zona rural quando utilizados em exploração 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 

3. A jurisprudência reconheceu validade ao DL 57/66, o qual, assim 

como o CTN, passou a ter o status de lei complementar em face da 

superveniente Constituição de 1967. Assim, o critério topográfico 

previsto no art. 32 do CTN deve ser analisado em face do comando do 

art. 15 do DL 57/66, de modo que não incide o IPTU quando o imóvel 

situado na zona urbana receber quaisquer das destinações previstas 

nesse diploma legal. 

4. Recurso especial provido. 

(STJ – RESP 492.869/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 07/03/2005, p. 141) 

Outro julgado importante. 

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. 
NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. 

ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel 

localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente 

utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou 

agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. 

Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 

do STJ. RESP 1112646 / SP 
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Assertiva III: errada. Taxa de ocupação não tem natureza tributária 

STJ RESP 1133696 / PE. 

9. Os créditos objeto de execução fiscal que não ostentam natureza 

tributária, como sói ser a taxa de ocupação de terrenos de marinha, 

têm como marco interruptivo da prescrição o despacho do Juiz que 
determina a citação, a teor do que dispõe o art. 8º, § 2º, da Lei 

6.830/1980, sendo certo que a Lei de Execuções Fiscais é lei especial 

em relação ao art. 219 do CPC. Precedentes do STJ: AGRG no Ag 

1180627/SP, PRIMEIRA TURMA, DJE 07/05/2010; RESP 1148455/SP, 

SEGUNDA TURMA, DJE 23/10/2009; AGRG no AGRG no RESP 

981.480/SP, SEGUNDA TURMA, DJE 13/03/2009; e AGRG no Ag 

1041976/SP, SEGUNDA TURMA, DJE 07/11/2008. 

Assertiva IV: certa. CTN,  

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre 

Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários 

 Art. 63. 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; 

Assertiva V: errada. Conforme art. 153, § 1º, CF, o Poder Executivo 

pode alterar a alíquota do IE, e não a base de cálculo. 

Gabarito: C 
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1 Anotações 

1.1 Acompanhamento do Aluno 

 

 

 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

COMPLEMENTO DO ALUNO 
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 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

E aqui terminamos nossa Aula . 

Forte abraço! 

Prof. CLAUDIO ROISMAN 


