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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, foi publicado o edital de Auditor Tributário de Gramado. 

Serão 40 vagas para o Cadastro de Reserva. A Banca será a 

FUNDATEC. Será uma excelente oportunidade de trabalho, com salário 

inicial de R$ 6.890,00. Vamos correr porque a prova será dia 9/2, então 

temos dois meses para gabaritar Legislação.  

Não percam nosso curso de DIREITO TRIBUTÁRIO. 

A lei seca será colocada em uma “moldura”. Quando houver 

necessidade de comentários, esse serão escritos logo abaixo da lei ou 

vou colorir. Não se esqueça de decorar a Seção Está no Sangue. 

Já sabe: 

Pode perguntar: WHATSAPP: 27992763424 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFESSOR 

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, e continuo estudando até hoje. 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, onde estou atualmente.  

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. 

 

CRONOGRAMA 

 

Vambora estudar. 

LEI Nº 2158, DE 18 DE DEZEMBRO 2003 

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

PEDRO HENRIQUE BERTOLUCCI, Prefeito Municipal de Gramado, no 

uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal 

de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

 

12/12/2018 AULA 00 IPTU 

25/12/2018 AULA 01 ITBI 

31/12/2018 AULA 02 ISS PARTE 1 

05/01/2019 AULA 03 ISS PARTE 2 

15/01/2019 AULA 04 ISS PARTE 3 

25/01/2019 AULA 05 TAXAS E ASSUNTO DIVERSOS 

31/01/2019 AULA 06 PAT 

31/01/2019 AULA 07 SIMULADO FINAL 
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Capítulo I 

DO ELENCO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

Art. 1º É estabelecido por esta Lei, o Código Tributário Municipal, 

consolidando a legislação tributária do Município, observando os 

princípios da Legislação Federal. 

Art. 2º Os tributos de competência do Município são os seguintes: 

I - Imposto sobre: 

a) Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU; 

b) Transmissão "inter vivos" de bens imóveis ITBI, 

c) Serviços de Qualquer Natureza ISSQN. 

II - taxas de: 

a) licença; 

b) serviços Diversos; 

c) coleta de lixo; 

d) licença para publicidade. 

e) turismo sustentável (Redação acrescida pela Lei nº 3461/2015) 

f) Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) (Redação acrescida pela 

Lei nº 3613/2017) 

g) Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA) (Redação acrescida pela Lei 

nº 3615/2017) 

III - contribuição de Melhoria. 
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IPTU 

TÍTULO II 

DOS IMPOSTOS 

Capítulo I 

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 

SEÇÃO I 

Da Incidência 

Art. 3º O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 

incide sobre a propriedade, a titularidade, o domínio útil ou a posse de 

qualquer título de imóvel, edificado ou não, situado na zona urbana 

contínua ou descontínua, urbanizável ou de expressão urbana do 

Município. 

 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) É permitido aos Municípios atualizar o valor do Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, mediante decreto, em 

percentual superior ao índice oficial de correção monetária.  

b) A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU será o valor arbitrado pelo ente competente.  

c) As alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 

Urbana – IPTU não poderão ser progressivas, por se tratar de um 

tributo real. 
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d) O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 

incide sobre imóveis localizados em áreas urbanizáveis ou de expansão 

urbana, atendidas as exigências legais. 

Resposta: se você não estudou o CTN, coooooorre e estuda, ou 

adquira meu curso de Direito Tributário,kkkkkk. Pergunta  tirada do 

CTN. 

Gabarito: D 

§ 1º Para os efeitos deste Imposto, entende-se como zona urbana à 

definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência 

de melhoramentos indicados em pelo menos 02 (dois) dos incisos 

seguintes: 

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 de ensino fundamental ou posto de saúde a uma distância 

máxima de 03 (três) quilômetros do imóvel considerado. 

 

 

 

Para efeitos de incidência do Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana no Município de Natal, a legislação de regência 
determina que se entenda como zona urbana toda área em que 

existam melhoramentos, construídos e mantidos pelo Poder Público, 

exceto: 
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a) meio-fio ou calçamento, independentemente da canalização de 

águas pluviais. 

b) sistemas de esgotos sanitários. 

c) escola primária a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 

imóvel considerado. 

d) posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do 

imóvel considerado. 

e) abastecimento d'água. 

Resposta: nunca baixe a guarda. Mesmo assuntos considerados fáceis 

podem complicar se não fizermos com calma. 

Resposta: A 

 

De acordo com o código tributário de Uberaba, o imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana incide sobre: 

a) o imóvel que, ainda que localizado dentro da zona urbana, seja 

utilizado em exploração agroindustrial. 

b) o imóvel que, localizado fora da zona urbana, seja 

comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a eventual 

produção não se destine a comércio. 

c) o imóvel localizado na zona urbana que seja dotado de meio-fio ou 

calçamento e canalização de águas pluviais. 

d) após cinco anos, os terrenos com áreas não inferiores a 20.000 

(vinte mil) metros quadrados, que neles tenha sido promovido, sem 

ônus para os cofres municipais, obras de canalização de água potável, 

de esgotos, de pavimentação, de canalização ou galerias para águas 

pluviais, de guias e sarjetas. 

Resposta: devemos respeitar todas as questões, principalmente as 

que versarem sobre assuntos mais fáceis.  

Gabarito: C 
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§ 2º A lei poderá considerar urbana as áreas urbanizáveis, ou de 

expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 

competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio 

respeitado o disposto no artigo anterior. 

I - Os proprietários de loteamentos novos ficam isentos de IPTU em 

até 2 (dois) anos, contados a partir da emissão da LI - Licença de 

Instalação, expedida pelo órgão ambiental competente.  

II -Os adquirentes de lotes serão devedores do IPTU, a partir da 

assinatura do documento que lhe dá a condição de proprietário do 

imóvel, titular do seu domínio útil ou passe a ser possuidor; 

III - O loteador deve comunicar a venda do lote imediatamente à 

ocorrência do fato, para alteração cadastral; 

IV - Na falta de cumprimento da obrigação do inciso III do §2º do Art. 

3º da presente lei, o loteador fica responsável solidário pelo pagamento 

do tributo que recair sobre o imóvel, desde a data que ocorreu a venda. 

§ 3º O Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbano abrange, 

ainda, o imóvel que, embora localizado na zona rural, seja utilizado, 

comprovadamente, como sítio de recreio. 

§ 4º Para efeitos deste imposto considera-se: 

I - PRÉDIO - o imóvel edificado, compreendendo o terreno com a 

respectiva construção e dependências; 

a) não serão considerados como imóveis edificados, para fins de 

tributação, construções com caráter provisório, como pontos de 

vendas, depósitos para guarda de materiais e equipamentos, casas de 
obras, guaritas de vigilância, cujas construções sejam temporárias 

e/ou transitórias, ou que sejam construções com pequena área, que 

não tenham utilidade ou aproveitamento em relação ao próprio imóvel 

que lhes abriga e tenham ali sido fixadas apenas no intuito de alterar 

a condição de uso do terreno para redução da alíquota do IPTU.  

II - TERRENO - o imóvel sem edificação ou com construção em 

andamento, paralisada, incendiada, ou em ruínas e, ainda, com prédios 

obsoletos que ofereçam perigo na sua utilização. 
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III - SÍTIO DE RECREIO - é toda propriedade que, mesmo em zona 

rural tenha como principal destinação o lazer. 

 

§ 5º É considerado integrante do prédio o terreno de propriedade do 

mesmo contribuinte e localizado junto: 

I - a estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de 

serviços desde que necessário e utilizado de modo permanente na 

finalidade do mesmo; 

II - a prédio residencial, desde que convenientemente utilizado ou 

efetivamente ajardinado.  
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Art. 4º A incidência do imposto independe do cumprimento de 

quaisquer outras exigências legais, regulamentares ou administrativas, 

relativas ao imóvel, sem prejuízo das penalidades. 

Art. 5º O imposto incidirá também sobre o imóvel edificado, mas sem 

o competente habite-se, desde que apresente condições de ser 

habitado segundo levantamento no setor de cadastro imobiliário. 

Você Auditor terá problemas com isso, prepara. O contribuinte começa 

a construir sua casa, mas pensa que só deve pagar o ISS sobre  

construção quando essa termine. Ou seja, a casa não termina nunca. 

Muita gente posterga o pagamento do imposto alegando que falta isso, 

falta aquilo, etc. Mas a maioria mesmo acha que só deve pagar o 

imposto quando pedir o habite-se, que nada mais é que uma licença 

da Prefeitura atestando ser o imóvel habitável. 

SEÇÃO II 

Da Base de Cálculo 

Art. 6º A base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana é o valor venal do imóvel, que será calculado 

conforme tabela do Anexo I, Anexo I-A e Anexo I-B. 

Nem pense em decorar essa tabelas. 

Art. 7º O valor venal do imóvel será determinado em função dos 

seguintes elementos: 

I - na avaliação do PRÉDIO: o preço do metro quadrado de cada tipo 

de construção, a área e o estado de conservação do imóvel, conforme 

Anexos I, I-A e I-B; 

II - na avaliação do TERRENO: o preço do metro quadrado, a forma e 

a área real ou corrigida relativa a sua localização; 

III - na avaliação da GLEBA: o valor do hectare e a área real. 

 

 

 

 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 GRAMADO – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 12 de 64 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

 

 

Parágrafo único. O cálculo do valor venal deverá ser baseado nos 

Anexos I-A e I-B. 

Art. 8º O preço do metro quadrado de cada tipo de construção será 

fixado levando-se em consideração os critérios e fórmulas fixadas nos 

Anexos I, I-A e I-B; 

Art. 9º O preço do metro quadrado do terreno padrão e o do hectare 

para a gleba serão fixados levando-se em consideração: 

I - índice médio de valorização; 

II - os preços relativos às últimas transações imobiliárias; 

III - os acidentes naturais e outras características que possam influir 

em sua valorização ou preço; 

IV - os melhoramentos existentes no logradouro. 

§ 1º A medida do terreno padrão é igual a 300m2. 

§ 2º Gleba é uma área de terrenos igual ou com mais de dez mil metros 

quadrados. 

§ 3º No caso de gleba, com loteamento aprovado e em processo de 

execução considera-se terreno ou lote individualizado aquele situado 

em logradouro ou parte deste cujas obras estejam concluídas. 

§ 4º Para fins de apuração do valor venal da gleba este será igual ao 

de 15(quinze) terrenos padrão. 
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Art. 10 O valor venal do prédio é constituído pela soma do valor do 

terreno ou de parte ideal deste com o valor da construção e 

dependências. 

Art. 11 O valor venal do terreno resultará da multiplicação do preço do 

metro quadrado de terreno padrão pela área corrigida do mesmo, 
obtida através de métodos ou sistemática a serem estabelecida pelo 

Executivo. 

Art. 12 Os preços do hectare da gleba, do metro quadrado do terreno 

e de cada tipo de construção bem como do valor venal dos imóveis 

poderão ser fixados e atualizados anualmente pelo Executivo. 

Art. 13 O valor venal dos imóveis poderá ser revisado anualmente pelo 

Executivo obedecido o disposto na presente lei. 

SEÇÃO III 

Das Alíquotas 

Art. 14 O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana será 

cobrado anualmente e calculado sobre o valor venal do imóvel. 

§ 1º Quando se tratar de prédio, a alíquota para o cálculo do imposto 

será de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor venal do 

imóvel. 

§ 2º Quando se tratar de terreno à alíquota para o cálculo do imposto 

será de 1%(um por cento) sobre o valor venal do imóvel. 

§ 3º O executivo poderá, dentro das necessidades, estabelecer 

alíquotas progressivas ou diferenciadas, instituindo 

suas alíquotas através de lei Municipal. 

SEÇÃO IV 

Da Inscrição 

Art. 15 O contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 

do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 
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Art. 16 O prédio e o terreno estão sujeitos à inscrição no Cadastro 

Imobiliário, ainda que beneficiados por imunidade ou isenção. 

Art. 17 A inscrição, para cada imóvel, é promovida: 

I - pelo proprietário; 

II - pelo titular do domínio ou seu possuidor a qualquer título; 

III - pelo promitente comprador; 

IV - de ofício, quando ocorrer omissão das pessoas relacionadas nos 

incisos anteriores e inobservância do procedimento legal. 

 

Art. 18 A inscrição de que trata o artigo anterior é procedida mediante 

a comprovação, por documento hábil de titularidade do imóvel ou da 

condição alegada, cujo documento depois de anotado e feitos os 

respectivos registros será devolvido ao contribuinte, ficando cópia do 

mesmo arquivado no setor competente. 

§ 1º Quando se tratar de área loteada deverá a inscrição ser precedida 

do arquivamento na Fazenda Municipal, de planta completa do 

loteamento aprovado, na forma da lei. 

§ 2º Qualquer alteração praticada no imóvel ou no loteamento deverá 

ser imediatamente comunicada pelo contribuinte à Fazenda Municipal. 
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§ 3º O prédio terá tantas inscrições quantas forem às unidades 

distintas que o integram, observando o tipo de construção e de 

utilização. 

Art. 19 Está sujeito às novas inscrições, nos termos desta lei, ou 

averbação na ficha do cadastro: 

I - a alteração resultante da construção, aumento, reforma, 

reconstrução ou demolição; 

II - desdobramento ou englobamento de área; 

III - a transferência da propriedade ou domínio, 

IV - a mudança de endereço. 

Parágrafo único. Quando se tratar de alienação parcial, será precedida 

de nova inscrição para a parte alienada, alterando-se a primitiva. 

Art. 20 Na inscrição do prédio ou terreno serão observados as 

seguintes formas: 

I - quando se tratar de prédio: 

a) com uma só entrada, pela face do quarteirão a ela correspondente; 

b) com mais de uma entrada, pela face do quarteirão que corresponder 

à entrada principal e, havendo mais de uma entrada principal, pela face 

do quarteirão onde o imóvel apresentar maior testada e, sendo estas 

iguais, pela de maior valor; 

II - quando se tratar de terreno: 

a) com uma frente, pela face do quarteirão correspondente à sua 

testada; 

b) interno, com mais de uma frente, pelas faces dos quarteirões 

correspondentes às suas testadas, tendo como profundidade média 

uma linha imaginária equidistante destas; 

c) de esquina pela face do quarteirão de maior valor ou quando os 

valores forem iguais, pela maior testada, 

d) encravado pelo logradouro mais próximo o seu perímetro. 
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Art. 21 O contribuinte ou seu representante legal deverá comunicar, 

no prazo de 30 (trinta) dias, as alterações que houver, assim como, no 

caso das áreas loteadas, ou construídas, em curso de venda: 

I Indicação dos lotes ou das unidades prediais vendidas e seus 

adquirentes; 

II - as rescisões de contratos ou qualquer outra alteração. 

§ 1º O não cumprimento dos prazos previstos neste artigo ou 

informações incorretas, incompletas ou inexatas, que importem 

redução de base de cálculo do imposto, determinará a inscrição de 

ofício, considerando-se infrator o contribuinte. 

§ 2º No caso de transferência da propriedade imóvel a inscrição será 

procedida no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do registro do 

título no Registro de Imóveis ou simultaneamente com a arrecadação 

do ITBI. 

SEÇÃO V 

Do Lançamento 

Art. 22 O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana será 

lançado anualmente tendo por base a situação física do imóvel ao 

encerrar-se o exercício anterior. 

Parágrafo único. A alteração do lançamento decorrente de modificação 

ocorrida durante o exercício, será procedida: 

I - a partir do mês seguinte: 

a) ao da expedição da Carta de Habitação ou da ocupação do prédio, 

quando esta ocorrer antes; 

b) ao do aumento, da demolição ou destruição. 

II - a partir do exercício seguinte: 

a) ao da expedição de Carta de Habitação, quando se tratar de reforma, 

restauração de prédio que não resulte em nova inscrição ou, quando 

resultar, não constitua aumento de área; 
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b) ao da ocorrência ou da constatação do fato, nos casos de construção 

interditada, condenada, em ruína ou clandestina. 

c) nos casos de loteamento, desmembramento ou unificação de 

terrenos ou prédios. 

Art. 23 O lançamento será feito em nome sob o qual estiver inscrito o 

imóvel no Cadastro Imobiliário. 

Parágrafo único. Em se tratando de co-propriedade, constarão na ficha 

de cadastro os nomes de todos os co-proprietários, sendo o 

conhecimento emitido em nome de um deles, com a designação de 

"outros" para os demais. 

SEÇÃO VI 

Da Arrecadação 

Art. 24 A arrecadação correspondente a cada exercício financeiro do 

Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana e taxas 

correlatas proceder-se-á, conforme calendário estabelecido por 

Decreto do Executivo. 

Parágrafo único. Em não havendo pagamento em cota única, o 

lançamento se dará em parcelas, conforme o calendário. 

SEÇÃO VII 

Das Isenções 

Art. 25 Desde que cumpridas as exigências da legislação, fica isento do 

Imposto o bem imóvel: 

Leia estas isenções e as guarde para a prova. 

a) pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua 

totalidade, para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal ou do Município, ou de seus autarquias; 

b) pertencente à agremiação desportiva licenciada e filiada à federação 

esportiva estadual, quando utilizado efetiva e habitualmente no 

exercício das suas atividades sociais; 
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c) pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade ou instituição sem 

fins lucrativos que se destine a congregar classes patronais ou 

trabalhadoras com a finalidade de realizar sua união, representação, 

defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo; 

d) pertencentes às sociedades civis sem fins lucrativos, destinados ao 

exercício de atividades culturais, recreativas ou esportivas; 

e) declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir 

da parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto em 

que ocorrer a imissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder 

desapropriante; 

Parágrafo único. As isenções em caráter não-geral serão estabelecidas 

da seguinte forma: 

- Para áreas de proteção paisagística e de defesa ecológica no 

Município, regida pela Lei 1.879/2001; 

- Para pessoas carentes, regida pela Lei 1.701/99 e suas alterações; 

- Para os demais casos por lei específica. 
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QUESTÃO 1- DPE SP-DEFENSOR-FCC/2015 

 

Os Tribunais Superiores se posicionaram em matéria de defesa dos 

interesses dos contribuintes em face do poder público, no sentido de 

que 

a) é causa de isenção do imposto por transmissão causa mortis e 

doações − ITCMD quando se verificar, na ação de inventário, 

declaração de morte presumida. 

b) o mandado de segurança é ação adequada para o contribuinte 

postular a declaração de compensação tributária, mas a compensação 

dos créditos não poderá ser deferida em medida liminar. 

c) é lícito ao Município criar alíquotas progressivas do imposto predial 

e territorial urbano − IPTU em razão do número de imóveis 

pertencentes ao contribuinte. 

d) é possível proceder à interdição de estabelecimento comercial como 

mecanismo para pagamento de tributos estaduais. 

e) é inconstitucional o estabelecimento de multa, por lei de Estado-

membro, em face do retardamento do início ou do fim da ação de 

inventário, somente sendo possível à União o estabelecimento de tal 

sanção, uma vez que é o único ente federativo competente para 

legislar sobre Direito Processual Civil. 

QUESTÃO 2- DPE SP-DEFENSOR-FCC/2015 

 

Sobre impostos municipais: 

a) A apuração da base de cálculo dos impostos predial territorial urbano 

− IPTU e sobre a transmissão de bens imóveis − ITBI e de direitos a 
eles relativos, é idêntica em consonância com a atual jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 

b) Como regra, a modalidade de lançamento direto ou de ofício, 

previsto no artigo 149, do Código Tributário Nacional, é a empregada 

tanto para o imposto predial urbano − IPTU quanto para   o    imposto  
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sobre a transmissão de bens imóveis − ITBI e de direitos a eles 

relativos. 

c) O imposto predial territorial urbano − IPTU e o imposto sobre 

transferência de bens imóveis − ITBI compreendem alíquotas 

progressivas por autorização Constitucional. 

d) Incide o imposto sobre transferência de bens imóveis − ITBI ao final 

da ação de usucapião, quando o pedido é julgado procedente e o 

requerente obtém a propriedade imobiliária. 

e) O Município poderá majorar anualmente, mediante a edição de 

decreto, o valor venal dos imóveis urbanos para fins de atualização 

monetária da base de cálculo do imposto predial territorial urbano − 

IPTU, desde que não exceda ao percentual da inflação oficial. 

 

QUESTÃO 3 –TJ SP-JUIZ-VUNESP/2015 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639632 AGR/MS, 

ao analisar a questão relativa à cobrança progressiva do IPTU 

estabeleceu alguns parâmetros e, de acordo com tal julgamento, é 

correto afirmar que 

a) a parafiscalidade é o fenômeno por meio do qual se busca a 

concretização da função social da propriedade. 

b) é inconstitucional o regime de alíquotas progressivas do IPTU com 

base no valor venal do imóvel. 

c) a progressividade extrafiscal também tem previsão normativa no 

Estatuto da Cidade. 

d) os pressupostos e condições para aplicação da progressividade 

extrafiscal e da progressividade fiscal devem ser os mesmos. 

QUESTÃO 4 – TCE AM-AUDITOR-FCC/2015 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional e com a Constituição 
Federal, o tributo que 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 denomina-

se 

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural. 
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b) Contribuição de Melhoria. 

c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e 

Direitos. 

d) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

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

Relativos. 

QUESTÃO 5 – TCE RJ-AUDITOR-FCC/2015 

 

O Município Alfa altera a legislação do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), que, graças às inovações 

introduzidas, passa a ter alíquotas (I) diferenciadas pela localização do 

imóvel; e (II) progressivas conforme o valor do imóvel. Nesse 

contexto, é correto afirmar que:  

a) é constitucional a inovação introduzida no item (I), apenas;  

b) é constitucional a inovação introduzida no item (II), apenas;  

c) é constitucional a inovação introduzida em ambos os itens; 

d) é inconstitucional a inovação introduzida em ambos os itens, pois a 

diferenciação e a progressividade de alíquota do IPTU é tema reservado 

à lei complementar nacional;  

e) é inconstitucional a inovação introduzida em ambos os itens, pois 

nem mesmo por lei complementar se admite a diferenciação e a 

progressividade de alíquota do IPTU em razão da localização e do valor 

do imóvel. 

QUESTÃO 6 – PC DF-DELEGADO-FUNIVERSA/2015 

 

No que se refere ao princípio tributário da anterioridade anual e 

nonagesimal, assinale a alternativa correta. 

a) Os municípios e o Distrito Federal, ao fixarem a base de cálculo do 

IPTU, devem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. 

b) O princípio da anterioridade anual não incide sobre o imposto sobre 
produtos industrializados (IPI), isto é, em caso de majoração do 

tributo, este poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro da 

publicação da lei que o majorou, desde que respeitado o princípio da 

anterioridade nonagesimal. 
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c) Em se tratando de instituição ou majoração dos tributos sobre o 

comércio exterior, do imposto sobre importação de produtos 

estrangeiros e do imposto sobre exportação para o exterior de 

produtos nacionais ou nacionalizados, deve-se observar o princípio da 

anterioridade anual, isto é, tais tributos só poderão ser cobrados no 
exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que os instituiu ou 

aumentou. 

d) Caso haja majoração da alíquota do imposto de renda (IR), é vedado 

à União cobrar o tributo com a nova alíquota antes de decorridos 

noventa dias da publicação da lei que o majorou. 

e) Aplica-se a anterioridade nonagesimal à fixação da base de cálculo 

do IPVA pelo Distrito Federal. 

QUESTÃO  7- CONSÓRCIO INTER-PROCU-CAIPIMES/2015 

 

A Constituição Federal autoriza o Distrito Federal a instituir impostos 

sobre: 

a) operações de crédito, câmbio e seguro e propriedade de veículos 

automotores. 

b) propriedade territorial rural e 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. 

c) produtos industrializados e operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior. 

d) propriedade predial e territorial urbana e transmissão "causa mortis" 

e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

QUESTÃO  8 – MANAUSPREV-PROCURADOR-FCC/2015 

 

O Município de Manaus, desejando promover o aumento da base de 

cálculo do IPTU incidente sobre a propriedade de imóveis localizados 

em seu território, deverá elaborar norma jurídica que atenda, dentre 

outros, aos princípios constitucionais da 

a)legalidade, anterioridade e irretroatividade. 
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b)legalidade, anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) 

e irretroatividade. 

c)legalidade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e 

irretroatividade. 

d)legalidade, anterioridade e noventena (ou anterioridade 

nonagesimal). 

e)anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e 

irretroatividade. 

QUESTÃO 9 –MPU-ANALISTA-CESPE/2015 

 

Em relação a crédito e obrigações tributárias, fato gerador e domicílio 

tributário, julgue o item que se seguem. 

Os lançamentos do IPTU e do IPVA são tipicamente da espécie por 

homologação, pois o contribuinte pode calculá-los e pagá-los 

antecipadamente, por iniciativa própria. 

Certo ou Errado? 

QUESTÃO 10 –MPCM-ANALISTA-CETAP/2015 

 

Quanto a progressividade do IPTU, pode-se afirmar: 

a) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada não prévia a 

progressividade do IPTU. 

b) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia 

exclusivamente a progressividade do IPTU em razão do valor do 

imóvel, conforme previsão do art. 156, §1°, I. 

c) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia 

exclusivamente a progressividade do IPTU no tempo, conforme 

previsão do art. 182, §4°, II. 

d) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia a 

progressividade do IPTU no tempo, conforme previsão do art. 182, §4°, 

II e a relativa ao valor do imóvel, conforme previsão do art. 156, §1°, 

I. 

e) A Constituição Federal de 1988 ao ser emendada para inclusão da 

progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, extinguiu a 

progressividade do IPTU no tempo. 
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QUESTÃO 11 – PGR-PROCURADOR-PGR/2015 

 

ASSINALE, DENTRE AS OPÇÕES ABAIXO, AQUELA CONSIDERADA 

CORRETA: 

a) A imunidade do IPTU deferida as autarquias goza da presunção de 

que os imóveis se destinam aos seus fins institucionais; 

b) A contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública 

consiste num tributo que, embora sui generis, confunde-se com um 

imposto pelo seu caráter impositivo; 

c) A contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública 

caracteriza-se como taxa eis que presente a exigibilidade da 

contraprestação de um serviço ao contribuinte; 

d) Em nenhuma hipótese incide o ICMS sobre operações de importação 

de mercadorias, sob o regime de arrendamento mercantil 

internacional. 

QUESTÃO 12 –TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

 

O IPTU, 

a) não pode ter alíquotas progressivas porque se trata de imposto real, 

não se submetendo ao princípio da capacidade contributiva. 

b) é um imposto exclusivamente proporcional, de acordo com o valor 

venal do imóvel. 

c) admite progressividade extrafiscal, denominada no tempo, que varia 

de acordo com o valor venal do imóvel. 

d) têm que ter alíquotas progressivas em razão da localização e da 

destinação do imóvel, submetendo- se ao princípio da capacidade 

contributiva. 

e) poderá ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel 

ou no tempo, e seletivas de acordo com a localização e o uso do imóvel, 

conforme o caso. 
 

QUESTÃO 13 – SEFAZ PE-JULGADOR-FCC/2015 

 

d) Incide o IPTU sobre imóvel localizado na área urbana do Município, 

ainda que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 
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Certo ou Errado? 

QUESTÃO 14 – TCM GO-AUDITOR-FCC/2015 

 

A Constituição Federal, no inciso I do seu art. 156, estabelece:  

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana;”  

De acordo com a Constituição Federal, o IPTU está sujeito aos 

princípios da legalidade, 

a) irretroatividade, exceto no que diz respeito ao desmembramento de 

um município em dois ou mais municípios, anterioridade e 

anterioridade nonagesimal (noventena). 

b)irretroatividade, anterioridade e anterioridade nonagesimal 

(noventena), sendo que o princípio da noventena não se aplica a 

fixação da base de cálculo do IPTU. 

c) irretroatividade, anterioridade nonagesimal (noventena), não se 

aplicando o princípio da anterioridade ao exercício em que houver 

desdobramento de um município em dois ou mais municípios. 

d) exceto no que diz respeito à fixação de sua base de cálculo, que 
pode ser estabelecida por decreto, irretroatividade, anterioridade, mas 

não está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal 

(noventena). 

e) exceto no que diz respeito à variação de sua alíquota, que pode ser 

aumentada por decreto, irretroatividade, anterioridade e anterioridade 

nonagesimal (noventena). 

QUESTÃO 15- TJ MG-  NOTARIAL-CONCULPLAN/2015 

 

Um tio doou legitimamente um imóvel (loja comercial em Belo 

Horizonte – MG) ao sobrinho de 10 anos, Henrique. A criança, também 

legitimamente, firmou contrato de locação da loja com pessoa maior e 

capaz; constou no contrato cláusula de que o locatário seria 
responsável pelo pagamento do IPTU. O locatário exerceu no imóvel 

atividade proibida de casa de apostas. Passados dois anos, Polícia e 

Administração Pública mandaram encerrar as atividades e fecharam o 

estabelecimento. O município de Belo Horizonte iniciou processo 

executivo de cobrança do IPTU incidente sobre a propriedade do 

imóvel, que fora devidamente lançado e inscrito em dívida ativa.   Por  
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sua vez, a Fazenda Pública Federal apurou administrativamente o 

imposto e respectivas penalidades e procedeu ao lançamento de ofício 

do Imposto sobre a Renda – IR, fazendo-o incidir sobre os ganhos 

auferidos e não declarados pelo locatário na atividade ilegal. Assim: 

a) Henrique, absolutamente incapaz, é sujeito passivo do IPTU, e não 
deverá ser provida sua oposição ao pagamento sob alegação de que a 

responsabilidade pelo pagamento fora transferida ao locatário. 

b) Henrique, proprietário do imóvel, mesmo sendo incapaz, é devedor 

do IPTU, mas o imposto não pode ser cobrado dele, em razão da 

existência da cláusula contratual que prevê responsabilidade do 

locatário. 

c) O imposto de renda não é devido pela casa de apostas ou por seu 

titular ou responsável, pois o fato gerador, no caso, é percepção de 

renda auferida em atividade ilegal. 

d) O imposto de renda é devido pela casa de apostas ou por seu titular 

ou responsável, independentemente de a atividade ser lícita ou ilícita; 

todavia o lançamento de ofício realizado pela Fazenda Pública está 

incorreto, pois deveria ser feito lançamento por homologação. 

QUESTÃO 16 – TCE MG-AUDITOR-FUNDEP/2015 

 

Analise o caso hipotético a seguir. 

Rafael locou um imóvel, em janeiro de 2014, para residir na cidade X, 

consistindo no apartamento n. 103 do Edifício ABC em que mora 

atualmente, na condição de locatário. O mesmo imóvel foi locado, no 

período de 2010 a 2013, a Júlio. A proprietária do imóvel é a Sra. 

Letícia, que adquiriu a propriedade em 1992 e, até a presente data, 

mantém o imóvel, locando-o a diversos interessados, desde a década 

de 90. Por orientação de seu advogado, Dr. Hugo, a Sra. Letícia sempre 

exigiu que nos contratos de locação do referido imóvel constasse 

cláusula expressa, na qual se atribuía a responsabilidade pelo 
pagamento das tarifas de água e luz, do condomínio e do imposto sobre 

a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) aos locatários, 

eximindo-se a proprietária de arcar com tais valores. O Dr. Hugo 

figurou, inclusive, como testemunha, nos contratos celebrados. Na 

última semana foi entregue comunicação, aviada pelo Município X, 

informando a existência de débito de IPTU do ano de 2013, indicando 

que o imposto havia sido inscrito em dívida ativa e que seria ajuizada 

a correspondente execução fiscal para cobrança do crédito tributário 

municipal. 
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Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA 

a) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Júlio, locatário 

no período de 2013, com o objetivo de receber o tributo inadimplido. 

b) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Rafael, 

locatário que sucedeu Júlio na posse do imóvel. 

c) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Hugo. 

d) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face do Condomínio 

do Edifício ABC. 

e) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Letícia 

QUESTÃO 17-PGM NITERÓI-PROCURADOR-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. 

QUESTÃO 18 – PGM NITERÓI-PROCURADOR-FGV/2014 

 

Com relação à disciplina constitucional do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa.  

( ) Pode ser progressivo no tempo. 
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( ) Pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.  

( ) Pode ter alíquota diferente de acordo com a localização e o uso do 

imóvel.  

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, V e V. 

b) F, V e V. 

c) F, F e F. 

d) V, F e F. 

e) V, V e F.  

QUESTÃO 19 –CÂMARA DE SERRA-PROC-IDEPAN/2014 

 

Como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel ou natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município. O referido código exige como 

requisito mínimo a existência de, pelo menos, dois melhoramentos 

elencados na norma para que se entenda a área como zona urbana. 

Assinale a alternativa que apresenta um melhoramento NÃO previsto 

no CTN. 

a) Sistema de esgotos sanitários.  

b) Meio‐fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.  

c) Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar.    

d) Escola primária a uma distância máxima de cinco quilômetros do 

imóvel considerado.     

QUESTÃO 20- SEFAZ BA-AUDITOR-FUNCAB/2014 

 

Em 2013, uma autarquia estadual prestadora de serviços públicos, 
localizada em imóvel de sua propriedade, recebeu notificação de 

cobrança amigável do Município de Salvador para pagamento do IPTU 

e da TRSD, respectivamente aos anos de 2010 a 2013. Em processo 

administrativo, a autarquia estadual alega que a cobrança é indevida, 

pois goza de imunidade recíproca. Esse entendimento não foi acatado 

totalmente pelo Município, que reconheceu a imunidade    somente ao  
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IPTU após a verificação dos requisitos constitucionais e legais. Marque 

a alternativa que justifica o entendimento do Município. 

a) Procede a alegação da autarquia estadual quanto ao IPTU, pois goza 

de imunidade recíproca, mas não procede quanto à TRSD, eis que a 

imunidade é para impostos, não abrangendo taxas. 

b) A autarquia estadual tem que fazer prova de que, ao tempo do fato 

gerador, ela já preenchia os pressupostos para gozar do benefício da 

imunidade; só após ser declarada a imunidade a entidade estadual terá 

direito à restituição total ou parcial do tributo que pagou, inclusive da 

TRSD. 

c) Procede a alegação quanto ao IPTU, pois a autarquia estadual goza 

de imunidade recíproca, eis que isenção e imunidade são 

autoaplicáveis aos entes públicos. 

d) Procede a alegação da autarquia estadual, pois goza de imunidade 

recíproca sobre tributos, nos termos da Constituição Federal, mas 

compete ao Município declarara imunidade seletiva, eis que a 

imunidade é discricionária para alguns tributos. 

e) As condições constitucionais e os requisitos estabelecidos em lei 
complementar para gozo do benefício da imunidade serão verificados 

pela fiscalização municipal. O pedido de reconhecimento da imunidade 

é de iniciativa do interessado, que declarará o preenchimento dos 

requisitos legais, que abrangerá as taxas e as obrigações acessórias. 
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QUESTÃO 1- DPE SP-DEFENSOR-FCC/2015 

 

Os Tribunais Superiores se posicionaram em matéria de defesa dos 

interesses dos contribuintes em face do poder público, no sentido de 

que 

a) é causa de isenção do imposto por transmissão causa mortis e 

doações − ITCMD quando se verificar, na ação de inventário, 

declaração de morte presumida. 

b) o mandado de segurança é ação adequada para o contribuinte 

postular a declaração de compensação tributária, mas a compensação 

dos créditos não poderá ser deferida em medida liminar. 

c) é lícito ao Município criar alíquotas progressivas do imposto predial 

e territorial urbano − IPTU em razão do número de imóveis 

pertencentes ao contribuinte. 

d) é possível proceder à interdição de estabelecimento comercial como 

mecanismo para pagamento de tributos estaduais. 

e) é inconstitucional o estabelecimento de multa, por lei de Estado-

membro, em face do retardamento do início ou do fim da ação de 

inventário, somente sendo possível à União o estabelecimento de tal 

sanção, uma vez que é o único ente federativo competente para 

legislar sobre Direito Processual Civil. 

Resposta: difícil essa.  

Letra A: errada.  

 

Súmula 331 STF 

É legítima a incidência do imposto de transmissão causa mortis no 

inventário por morte presumida. 

Letra B: certa.  
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Súmula 212, STJ. 

A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação 

cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. 

Súmula 213 STJ 

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração 

do direito à compensação tributária. 

Letra C:  

Súmula 589 STF 

É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial 

e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. 

Letra D:  

Súmula 70 STF 

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 

para cobrança de tributo. 

Letra E: 

Súmula 542 STF  

Em decorrência do atraso da abertura do inventário, há possibilidade 

de se aplicar uma multa que varia de acordo com a legislação de cada 

Estado. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 2- DPE SP-DEFENSOR-FCC/2015 

 

Sobre impostos municipais: 

a) A apuração da base de cálculo dos impostos predial territorial urbano 

− IPTU e sobre a transmissão de bens imóveis − ITBI e de direitos a 

eles relativos, é idêntica em consonância com a atual jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. 

b) Como regra, a modalidade de lançamento direto ou de ofício, 

previsto no artigo 149, do Código Tributário Nacional, é a empregada 

tanto para o imposto predial urbano − IPTU quanto para o imposto 
sobre a transmissão de bens imóveis − ITBI e de direitos a eles 

relativos. 
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c) O imposto predial territorial urbano − IPTU e o imposto sobre 

transferência de bens imóveis − ITBI compreendem alíquotas 

progressivas por autorização Constitucional. 

d) Incide o imposto sobre transferência de bens imóveis − ITBI ao final 

da ação de usucapião, quando o pedido é julgado procedente e o 

requerente obtém a propriedade imobiliária. 

e) O Município poderá majorar anualmente, mediante a edição de 

decreto, o valor venal dos imóveis urbanos para fins de atualização 

monetária da base de cálculo do imposto predial territorial urbano − 

IPTU, desde que não exceda ao percentual da inflação oficial. 

 

Resposta:  

Logo, a contrário sensu, é possível, mediante decreto, majorar, no 

sentido de atualizar, a base de cálculo do IPTU, no percentual do índice 

oficial de correção monetária. 

Letra A: errada.  

 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ITBI E IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. 

INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 

1. "Esta Corte firmou o entendimento de que a forma de apuração da 

base de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI são 

diversas, razão que justifica a não vinculação dos valores desses 

impostos". (RESP 1.202.007/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJE 15/5/2013). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AGRG no ARESP 610.215/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/03/2015, DJE 25/03/2015) 

Letra B: errada.  
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Letra C: errada. 

 

Súmula 656 STF 

É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o 

imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base 

no valor venal do imóvel. 

Letra D: errada. 

 

IPTU OFÍCIO

ITBI DECLARAÇÃO
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO 

- ITBI - NÃO-INCIDÊNCIA.  

Sendo o usucapião forma originária de aquisição, não está sujeito ao 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis.  

Agravo improvido. (TJ-MG 1756147 MG 1.0000.00.175614-7/000(1), 

Relator: JOSÉ FRANCISCO BUENO, Data de Julgamento: 25/05/2000, 

Data de Publicação: 09/06/2000) 

Letra E: certa. 

Súmula 160 do STJ: 

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

percentual superior ao índice oficial de correção monetária". 

Gabarito: E 

QUESTÃO 3 –TJ SP-JUIZ-VUNESP/2015 

 

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639632 AGR/MS, 
ao analisar a questão relativa à cobrança progressiva do IPTU 

estabeleceu alguns parâmetros e, de acordo com tal julgamento, é 

correto afirmar que 

a) a parafiscalidade é o fenômeno por meio do qual se busca a 

concretização da função social da propriedade. 

b) é inconstitucional o regime de alíquotas progressivas do IPTU com 

base no valor venal do imóvel. 

c) a progressividade extrafiscal também tem previsão normativa no 

Estatuto da Cidade. 

d) os pressupostos e condições para aplicação da progressividade 

extrafiscal e da progressividade fiscal devem ser os mesmos. 

Resposta: tipo de questão que se faz por exclusão. Eu sei que só 
poderia estar correta a Letra C, ainda que eu não soubesse nada sobre 

Estatuto da Cidade. 

Letra A: seria a extrafiscalidade. 
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Letra B: errada. 

 

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 586.693, Rel. Min.Marco 
Aurélio, que teve a repercussão geral da questão constitucional 

reconhecida por esta Corte, assentou, por unanimidade, a 

constitucionalidade do regime de alíquotas progressivas de IPTU com 

base no valor venal do imóvel." 

Letra C: certa. 

Letra D: nada a ver né. Progressividade fiscal é arrecadatória.   

Gabarito: C 

QUESTÃO 4 – TCE AM-AUDITOR-FCC/2015 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional e com a Constituição 

Federal, o tributo que 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 denomina-

se 

a) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Rural. 

b) Contribuição de Melhoria. 

c) Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e 

Direitos. 

d) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. 

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

Relativos. 

Resposta: confessa que você ficou em dúvida entre ITBI e IPTU. 

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. 

Gabarito: D 
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QUESTÃO 5 – TCE RJ-AUDITOR-FCC/2015 

 

O Município Alfa altera a legislação do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), que, graças às inovações 

introduzidas, passa a ter alíquotas (I) diferenciadas pela localização do 
imóvel; e (II) progressivas conforme o valor do imóvel. Nesse 

contexto, é correto afirmar que:  

a) é constitucional a inovação introduzida no item (I), apenas;  

b) é constitucional a inovação introduzida no item (II), apenas;  

c) é constitucional a inovação introduzida em ambos os itens; 

d) é inconstitucional a inovação introduzida em ambos os itens, pois a 

diferenciação e a progressividade de alíquota do IPTU é tema reservado 

à lei complementar nacional;  

e) é inconstitucional a inovação introduzida em ambos os itens, pois 

nem mesmo por lei complementar se admite a diferenciação e a 

progressividade de alíquota do IPTU em razão da localização e do valor 

do imóvel. 

Resposta: já vimos isso. 

CF, art. 156, § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se 

refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 6 – PC DF-DELEGADO-FUNIVERSA/2015 

 

No que se refere ao princípio tributário da anterioridade anual e 

nonagesimal, assinale a alternativa correta. 

a) Os municípios e o Distrito Federal, ao fixarem a base de cálculo do 

IPTU, devem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. 

b) O princípio da anterioridade anual não incide sobre o imposto sobre 

produtos industrializados (IPI), isto é, em caso de majoração do 

tributo, este poderá ser cobrado no    mesmo    exercício financeiro da  
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publicação da lei que o majorou, desde que respeitado o princípio da 

anterioridade nonagesimal. 

c) Em se tratando de instituição ou majoração dos tributos sobre o 

comércio exterior, do imposto sobre importação de produtos 

estrangeiros e do imposto sobre exportação para o exterior de 
produtos nacionais ou nacionalizados, deve-se observar o princípio da 

anterioridade anual, isto é, tais tributos só poderão ser cobrados no 

exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei que os instituiu ou 

aumentou. 

d) Caso haja majoração da alíquota do imposto de renda (IR), é vedado 

à União cobrar o tributo com a nova alíquota antes de decorridos 

noventa dias da publicação da lei que o majorou. 

e) Aplica-se a anterioridade nonagesimal à fixação da base de cálculo 

do IPVA pelo Distrito Federal. 

Resposta: vamos ver se você está esperto em Direito Tributário. Não, 

a resposta não é a letra A, sobre o nosso IPTU. 

Letra A: errada. Quando alteradas as bases de cálculo do IPTU ou do 

IPVA, esses impostos não obedecerão a anterioridade nonagesimal 

mitigada ou noventena. 

Letra B: certa. IPI obedece à noventena, não obedece a anterioridade 

anual. 

Letra C: II e IE não obedecem a nenhuma anterioridade. 

Letra D: IR obedece a anterioridade anual. 

Letra E: o IPVA não obedece a noventena. 

Gabarito: B 

QUESTÃO  7- CONSÓRCIO INTER-PROCU-CAIPIMES/2015 

 

A Constituição Federal autoriza o Distrito Federal a instituir impostos 

sobre: 

a) operações de crédito, câmbio e seguro e propriedade de veículos 

automotores. 

b) propriedade territorial rural e transmissão "inter vivos", a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física,  
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e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 

cessão de direitos a sua aquisição. 

c) produtos industrializados e operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual 

e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior. 

d) propriedade predial e territorial urbana e transmissão "causa mortis" 

e doação, de quaisquer bens ou direitos. 

Resposta: não esquecer que o DF tem competência estadual e 

municipal. 

Gabarito: E 

QUESTÃO  8 – MANAUSPREV-PROCURADOR-FCC/2015 

 

O Município de Manaus, desejando promover o aumento da base de 

cálculo do IPTU incidente sobre a propriedade de imóveis localizados 

em seu território, deverá elaborar norma jurídica que atenda, dentre 

outros, aos princípios constitucionais da 

a)legalidade, anterioridade e irretroatividade. 

b)legalidade, anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) 

e irretroatividade. 

c)legalidade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e 

irretroatividade. 

d)legalidade, anterioridade e noventena (ou anterioridade 

nonagesimal). 

e)anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e 

irretroatividade. 

Resposta:  

O IPTU atende aos princípios da Legalidade, Anterioridade e 

Irretroatividade. 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - que veda expressamente à União 
Federal, aos Estados, ao DF e aos Municípios exigir ou aumentar 

tributos (e contribuições) sem lei que o estabeleça. 
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PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Veda a cobrança de tributos no 

mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que 

instituiu ou aumentou.  

PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – Por este princípio ficou vedado a 

cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do 

início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.  

Gabarito: A 

QUESTÃO 9 –MPU-ANALISTA-CESPE/2015 

 

Em relação a crédito e obrigações tributárias, fato gerador e domicílio 

tributário, julgue o item que se seguem. 

Os lançamentos do IPTU e do IPVA são tipicamente da espécie por 

homologação, pois o contribuinte pode calculá-los e pagá-los 

antecipadamente, por iniciativa própria. 

Certo ou Errado? 

Resposta: pra você nunca mais esquecer esses dois impostos: tenho 

um amigo, que é fiscal em Americana, que disse que o certo é ambos 

os quatro. Nesse caso, ambos os dois, kkkkk, são de ofício. 

 

Gabarito: errado. 

QUESTÃO 10 –MPCM-ANALISTA-CETAP/2015 

 

Quanto a progressividade do IPTU, pode-se afirmar: 

a) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada não prévia a 

progressividade do IPTU. 

LANÇAMENTO 
DE OFÍCIO

IPVAIPTU  E
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b) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia 

exclusivamente a progressividade do IPTU em razão do valor do 

imóvel, conforme previsão do art. 156, §1°, I. 

c) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia 

exclusivamente a progressividade do IPTU no tempo, conforme 

previsão do art. 182, §4°, II. 

d) A Constituição Federal de 1988 ao ser promulgada prévia a 

progressividade do IPTU no tempo, conforme previsão do art. 182, §4°, 

II e a relativa ao valor do imóvel, conforme previsão do art. 156, §1°, 

I. 

e) A Constituição Federal de 1988 ao ser emendada para inclusão da 

progressividade do IPTU em razão do valor do imóvel, extinguiu a 

progressividade do IPTU no tempo. 

Resposta: essa foi difícil. 

Segundo SABBAG: 

1. Progressividade extrafiscal, que lhe é -e sempre foi- genuína, 

rotulada de progressividade no tempo (art. 182, §4º, II, CF), única 

normatizada antes do texto constitucional de 1988; 

2. Progressividade fiscal, prevista na EC. 29/2000, com base no valor 

do imóvel (art. 156, § 1º, I, CF), sem embargo da seletividade trazida 

pela diferenciação das alíquotas em razão da localização e do uso do 

imóvel." 

Gabarito: C 

QUESTÃO 11 – PGR-PROCURADOR-PGR/2015 

 

ASSINALE, DENTRE AS OPÇÕES ABAIXO, AQUELA CONSIDERADA 

CORRETA: 

a) A imunidade do IPTU deferida as autarquias goza da presunção de 

que os imóveis se destinam aos seus fins institucionais; 

b) A contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública 
consiste num tributo que, embora sui generis, confunde-se com um 

imposto pelo seu caráter impositivo; 

c) A contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública 

caracteriza-se como taxa eis que presente a exigibilidade da 

contraprestação de um serviço ao contribuinte; 
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d) Em nenhuma hipótese incide o ICMS sobre operações de importação 

de mercadorias, sob o regime de arrendamento mercantil 

internacional. 

Resposta: 

Letra A: certa. 

 

Súmula 724 STF 

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

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

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

atividades essenciais de tais entidades. 

Letra B: CF, art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão 

instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio 

do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I 

e III. 

Letra C: mesma resposta da anterior. 

Letra D:  

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO 

EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior.  

2. A alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, 

na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou 

mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver 

circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio 

(compra e venda). 
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3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 30/05/2007, DJE 23/08/2007, onde restou assentado que 

o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, 

senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a 

operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.  

4. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil 

internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, 

quando configurada a transferência da titularidade do bem. 

Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera 

posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação 

econômica.  

5. In casu, nos termos do acórdão recorrido, o contrato de 

arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de 

devolução, sem opção de compra. 6. Os conceitos de direito privado 

não podem ser desnaturados pelo direito tributário, na forma do art. 

110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado 

com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, “a”, da CF/88. 8. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. 

(RE 540829, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-226 DIVULG 17-11-

2014 PUBLIC 18-11-2014) 

Gabarito: A 

QUESTÃO 12 –TJ GO-JUIZ-FCC/2015 

 

O IPTU, 

a) não pode ter alíquotas progressivas porque se trata de imposto real, 

não se submetendo ao princípio da capacidade contributiva. 

b) é um imposto exclusivamente proporcional, de acordo com o valor 

venal do imóvel. 

c) admite progressividade extrafiscal, denominada no tempo, que varia 

de acordo com o valor venal do imóvel. 

d) têm que ter alíquotas progressivas em razão da localização e da 

destinação do imóvel, submetendo- se ao princípio da capacidade 

contributiva. 
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e) poderá ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel 

ou no tempo, e seletivas de acordo com a localização e o uso do imóvel, 

conforme o caso. 

 

Resposta:  
 

CF, art. 156 § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se 

refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá:  

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e  

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel. 

CF, art. 182, § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei 

federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 

não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob 

pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 

progressivo no tempo; 

Gabarito: E 

QUESTÃO 13 – SEFAZ PE-JULGADOR-FCC/2015 

 

d) Incide o IPTU sobre imóvel localizado na área urbana do Município, 

ainda que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, 

vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 

Resposta:  

 

TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. 
EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIALMENTE RURAIS. IPTU. NÃO-

INCIDÊNCIA. PRECEDENTE.  

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóveis nos quais são exploradas 

atividades essencialmente rurais, ainda que localizados em áreas 

consideradas urbanas por legislação municipal.  
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Precedente: RESP 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJE 28/08/2009, submetido ao art. 543-C do CPC e da 

Resolução 8/2008 do STJ.  

2. Todavia, no caso dos autos, o Tribunal de origem não se manifestou 

de forma específica sobre as atividades desenvolvidas no imóvel dos 
recorrentes, o que impossibilita o conhecimento do recurso por 

incidência da Súmula 7/STJ.  

3. Ainda que assim não fosse, extrai-se da sentença, que o imóvel seria 

objeto de parcelamento para fins urbanos (implantação de loteamento 

residencial), já aprovado pelas autoridades competentes e em fase de 

implantação, o que afastaria a incidência do ITR.  

4. Recurso especial não conhecido. 

Gabarito: errado 

QUESTÃO 14 – TCM GO-AUDITOR-FCC/2015 

 

A Constituição Federal, no inciso I do seu art. 156, estabelece:  

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana;”  

De acordo com a Constituição Federal, o IPTU está sujeito aos 

princípios da legalidade, 

a) irretroatividade, exceto no que diz respeito ao desmembramento de 

um município em dois ou mais municípios, anterioridade e 

anterioridade nonagesimal (noventena). 

b) irretroatividade, anterioridade e anterioridade nonagesimal 

(noventena), sendo que o princípio da noventena não se aplica a 

fixação da base de cálculo do IPTU. 

c) irretroatividade, anterioridade nonagesimal (noventena), não se 

aplicando o princípio da anterioridade ao exercício em que houver 

desdobramento de um município em dois ou mais municípios. 

d) exceto no que diz respeito à fixação de sua base de cálculo, que 
pode ser estabelecida por decreto, irretroatividade, anterioridade, mas 

não está sujeito ao princípio da anterioridade nonagesimal 

(noventena). 
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e) exceto no que diz respeito à variação de sua alíquota, que pode ser 

aumentada por decreto, irretroatividade, anterioridade e anterioridade 

nonagesimal (noventena). 

Resposta: já fizemos hoje outra questão quase idêntica a essa. Se 

você errou, refaça os exercícios. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 15- TJ MG-  NOTARIAL-CONCULPLAN/2015 

 

Um tio doou legitimamente um imóvel (loja comercial em Belo 

Horizonte – MG) ao sobrinho de 10 anos, Henrique. A criança, também 

legitimamente, firmou contrato de locação da loja com pessoa maior e 

capaz; constou no contrato cláusula de que o locatário seria 

responsável pelo pagamento do IPTU. O locatário exerceu no imóvel 

atividade proibida de casa de apostas. Passados dois anos, Polícia e 

Administração Pública mandaram encerrar as atividades e fecharam o 

estabelecimento. O município de Belo Horizonte iniciou processo 

executivo de cobrança do IPTU incidente sobre a propriedade do 

imóvel, que fora devidamente lançado e inscrito em dívida ativa. Por 
sua vez, a Fazenda Pública Federal apurou administrativamente o 

imposto e respectivas penalidades e procedeu ao lançamento de ofício 

do Imposto sobre a Renda – IR, fazendo-o incidir sobre os ganhos 

auferidos e não declarados pelo locatário na atividade ilegal. Assim: 

a) Henrique, absolutamente incapaz, é sujeito passivo do IPTU, e não 

deverá ser provida sua oposição ao pagamento sob alegação de que a 

responsabilidade pelo pagamento fora transferida ao locatário. 

b) Henrique, proprietário do imóvel, mesmo sendo incapaz, é devedor 

do IPTU, mas o imposto não pode ser cobrado dele, em razão da 

existência da cláusula contratual que prevê responsabilidade do 

locatário. 

c) O imposto de renda não é devido pela casa de apostas ou por seu 
titular ou responsável, pois o fato gerador, no caso, é percepção de 

renda auferida em atividade ilegal. 

d) O imposto de renda é devido pela casa de apostas ou por seu titular 

ou responsável, independentemente de a atividade ser lícita ou ilícita; 

todavia o lançamento de ofício realizado pela Fazenda Pública está 

incorreto, pois deveria ser feito lançamento por homologação. 

Resposta:  
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CTN, art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

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

 

Súmula  399 STJ 

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2012/0016972-6 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155) Órgão 

Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 18/03/2014 Data 

da Publicação/Fonte DJE 25/03/2014 Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDATÁRIA DE 

ÁREA NO PORTO DE SANTOS. PROPRIEDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE 

ANIMUS DOMINI. COBRANÇA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.  

1.Consoante a jurisprudência desta Corte, a arrendatária de imóvel 

localizado no Porto de Santos, de propriedade da União, não é 

responsável tributária pelo recolhimento do IPTU, nos termos do artigo 
34 do CTN, haja vista tratar-se de posse fundada em direito pessoal, 

exercida, portanto, sem "animus domini".  

2. Precedentes: AGRG no ARESP 152.656/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJE 

23/05/2012;  

AGRG no ARESP 80.464/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJE 05/02/2013; 

 AGRG no Ag 1.341.800/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJE 03/12/2012; AGRG no  

ARESP 349.019/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/09/2013, DJE 26/09/2013; AGRG no RESP 

1.173.678/SP, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE de 30.8.2011.  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Gabarito: A 
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QUESTÃO 16 – TCE MG-AUDITOR-FUNDEP/2015 

 

Analise o caso hipotético a seguir. 

Rafael locou um imóvel, em janeiro de 2014, para residir na cidade X, 

consistindo no apartamento n. 103 do Edifício ABC em que mora 
atualmente, na condição de locatário. O mesmo imóvel foi locado, no 

período de 2010 a 2013, a Júlio. A proprietária do imóvel é a Sra. 

Letícia, que adquiriu a propriedade em 1992 e, até a presente data, 

mantém o imóvel, locando-o a diversos interessados, desde a década 

de 90. Por orientação de seu advogado, Dr. Hugo, a Sra. Letícia sempre 

exigiu que nos contratos de locação do referido imóvel constasse 

cláusula expressa, na qual se atribuía a responsabilidade pelo 

pagamento das tarifas de água e luz, do condomínio e do imposto sobre 

a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) aos locatários, 

eximindo-se a proprietária de arcar com tais valores. O Dr. Hugo 

figurou, inclusive, como testemunha, nos contratos celebrados. Na 

última semana foi entregue comunicação, aviada pelo Município X, 

informando a existência de débito de IPTU do ano de 2013, indicando 
que o imposto havia sido inscrito em dívida ativa e que seria ajuizada 

a correspondente execução fiscal para cobrança do crédito tributário 

municipal. 

Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa CORRETA 

a) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Júlio, locatário 

no período de 2013, com o objetivo de receber o tributo inadimplido. 

b) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Rafael, 

locatário que sucedeu Júlio na posse do imóvel. 

c) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Hugo. 

d) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face do Condomínio 

do Edifício ABC. 

e) O Município deverá ajuizar execução fiscal em face de Letícia. 

Resposta: olha só, se você errou, descanse um pouquinho, tome um 

ar e retorne às questões. Também já vimos isso hoje. 

Gabarito: E 
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QUESTÃO 17-PGM NITERÓI-PROCURADOR-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;  

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; e  

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 
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Gabarito: D 

QUESTÃO 18 – PGM NITERÓI-PROCURADOR-FGV/2014 

 

Com relação à disciplina constitucional do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana (IPTU), assinale V para a afirmativa 

verdadeira e F para a falsa.  

( ) Pode ser progressivo no tempo.  

( ) Pode ser progressivo em razão do valor do imóvel.  

( ) Pode ter alíquota diferente de acordo com a localização e o uso do 

imóvel.  

As afirmativas são, respectivamente, 

a) V, V e V. 

b) F, V e V. 

c) F, F e F. 

d) V, F e F. 

e) V, V e F.  

Resposta:  

CF, § 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 
art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no inciso I poderá: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

I – ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 

imóvel. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 19 –CÂMARA DE SERRA-PROC-IDEPAN/2014 

 

O CTN estatui um imposto que tem como fato gerador a propriedade, 

o domínio útil ou a posse de bem imóvel ou natureza ou por acessão 

física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do 

Município. O referido código exige como requisito mínimo a existência  
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de, pelo menos, dois melhoramentos elencados na norma para que se 

entenda a área como zona urbana. Assinale a alternativa que apresenta 

um melhoramento NÃO previsto no CTN. 

a) Sistema de esgotos sanitários.  

b) Meio‐fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais.  

c) Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar.    

d) Escola primária a uma distância máxima de cinco quilômetros do 

imóvel considerado.     

Resposta:  

CTN, 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. 

§ 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. 
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Gabarito: D 

QUESTÃO 20- SEFAZ BA-AUDITOR-FUNCAB/2014 

 

Em 2013, uma autarquia estadual prestadora de serviços públicos, 

localizada em imóvel de sua propriedade, recebeu notificação de 

cobrança amigável do Município de Salvador para pagamento do IPTU 

e da TRSD, respectivamente aos anos de 2010 a 2013. Em processo 

administrativo, a autarquia estadual alega que a cobrança é indevida, 

pois goza de imunidade recíproca. Esse entendimento não foi acatado 

totalmente pelo Município, que reconheceu a imunidade somente ao 

IPTU após a verificação dos requisitos constitucionais e legais. Marque 

a alternativa que justifica o entendimento do Município. 

a) Procede a alegação da autarquia estadual quanto ao IPTU, pois goza 

de imunidade recíproca, mas não procede quanto à TRSD, eis que a 

imunidade é para impostos, não abrangendo taxas. 

b) A autarquia estadual tem que fazer prova de que, ao tempo do fato 

gerador, ela já preenchia os pressupostos para gozar do benefício da 

imunidade; só após ser declarada a imunidade a entidade estadual terá 

direito à restituição total ou parcial do tributo que pagou, inclusive da 

TRSD. 

c) Procede a alegação quanto ao IPTU, pois a autarquia estadual goza 

de imunidade recíproca, eis que isenção e imunidade são 

autoaplicáveis aos entes públicos. 

d) Procede a alegação da autarquia estadual, pois goza de imunidade 

recíproca sobre tributos, nos    termos    da  Constituição Federal, mas  
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compete ao Município declarara imunidade seletiva, eis que a 

imunidade é discricionária para alguns tributos. 

e) As condições constitucionais e os requisitos estabelecidos em lei 

complementar para gozo do benefício da imunidade serão verificados 

pela fiscalização municipal . O pedido de reconhecimento da imunidade 
é de iniciativa do interessado, que declarará o preenchimento dos 

requisitos legais, que abrangerá as taxas e as obrigações acessórias. 

Resposta: tem que acertar. Mas prof., não sei o que é TRSD???? Nem 

eu, kkkk, mas temos que improvisar na hora da prova. Se começa com 

T, deve ser taxa. E é mesmo, vide alternativa E. Não se esqueça que 

as respostas fazem parte da pergunta. 

Gabarito: A 
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SEÇÃO ESTÁ NO SANGUE 
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Súmula 331 STF 

É legítima a incidência do imposto de transmissão causa mortis no 

inventário por morte presumida. 

Súmula 212, STJ. 

A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação 

cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória. 

Súmula 213 STJ 

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração 

do direito à compensação tributária. 

Súmula 589 STF 

É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial 

e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. 
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Súmula 70 STF 

É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo 

para cobrança de tributo. 

Súmula 542 STF  

Em decorrência do atraso da abertura do inventário, há possibilidade 
de se aplicar uma multa que varia de acordo com a legislação de cada 

Estado 

 

 
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ITBI E IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. 

INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. 

1. "Esta Corte firmou o entendimento de que a forma de apuração da 

base de cálculo e a modalidade de lançamento do IPTU e do ITBI são 

diversas, razão que justifica a não vinculação dos valores desses 

impostos". (RESP 1.202.007/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 

Turma, DJE 15/5/2013). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AGRG no ARESP 610.215/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 17/03/2015, DJE 25/03/2015) 

 

IPTU OFÍCIO
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Súmula 656 STF 

É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o 

imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI com base 

no valor venal do imóvel. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO 

- ITBI - NÃO-INCIDÊNCIA.  

Sendo o usucapião forma originária de aquisição, não está sujeito ao 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis.  

Agravo improvido. (TJ-MG 1756147 MG 1.0000.00.175614-7/000(1), 

Relator: JOSÉ FRANCISCO BUENO, Data de Julgamento: 25/05/2000, 

Data de Publicação: 09/06/2000) 

Súmula 160 do STJ: 

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

percentual superior ao índice oficial de correção monetária". 

 

 

ITBI DECLARAÇÃO
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"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 586.693, Rel. Min.Marco 

Aurélio, que teve a repercussão geral da questão constitucional 
reconhecida por esta Corte, assentou, por unanimidade, a 

constitucionalidade do regime de alíquotas progressivas de IPTU com 

base no valor venal do imóvel." 

 

 

 

 

 

 

Súmula 724 STF 

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

pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", 
da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas 

atividades essenciais de tais entidades. 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

TRIBUTÁRIO. ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO 

EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

 

LANÇAMENTO 
DE OFÍCIO

IPVAIPTU  E
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1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no 

exterior.  

2. A alínea “a” do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, 

na redação da EC 33/2001, faz incidir o ICMS na entrada de bem ou 

mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver 

circulação de mercadoria, caracterizada pela transferência do domínio 

(compra e venda).  

3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 30/05/2007, DJE 23/08/2007, onde restou assentado que 

o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, 

senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a 

operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias.  

4. Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil 

internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, 

quando configurada a transferência da titularidade do bem. 
Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera 

posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação 

econômica.  

5. In casu, nos termos do acórdão recorrido, o contrato de 

arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de 

devolução, sem opção de compra. 6. Os conceitos de direito privado 

não podem ser desnaturados pelo direito tributário, na forma do art. 

110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado 

com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, “a”, da CF/88. 8. Recurso 

extraordinário a que se nega provimento. 

(RE 540829, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-226 DIVULG 17-11-

2014 PUBLIC 18-11-2014) 

 

 

TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. 

EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIALMENTE RURAIS. IPTU. NÃO-

INCIDÊNCIA. PRECEDENTE.  
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1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóveis nos quais são exploradas 

atividades essencialmente rurais, ainda que localizados em áreas 

consideradas urbanas por legislação municipal.  

Precedente: RESP 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira 

Seção, DJE 28/08/2009, submetido ao art. 543-C do CPC e da 

Resolução 8/2008 do STJ.  

2. Todavia, no caso dos autos, o Tribunal de origem não se manifestou 

de forma específica sobre as atividades desenvolvidas no imóvel dos 

recorrentes, o que impossibilita o conhecimento do recurso por 

incidência da Súmula 7/STJ.  

3. Ainda que assim não fosse, extrai-se da sentença, que o imóvel seria 

objeto de parcelamento para fins urbanos (implantação de loteamento 

residencial), já aprovado pelas autoridades competentes e em fase de 

implantação, o que afastaria a incidência do ITR.  

4. Recurso especial não conhecido. 

 

Súmula  399 STJ 

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2012/0016972-6 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA (1155) Órgão 

Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 18/03/2014 Data 

da Publicação/Fonte DJE25/03/2014 Ementa TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDATÁRIA DE 

ÁREA NO PORTO DE SANTOS. PROPRIEDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE 

ANIMUS DOMINI. COBRANÇA DE IPTU. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.  

1.Consoante a jurisprudência desta Corte, a arrendatária de imóvel 

localizado no Porto de Santos, de propriedade da União, não é 
responsável tributária pelo recolhimento do IPTU, nos termos do artigo 

34 do CTN, haja vista tratar-se de posse fundada em direito pessoal, 

exercida, portanto, sem "animus domini".  
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2. Precedentes: AGRG no ARESP 152.656/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJE 

23/05/2012;  

AGRG no ARESP 80.464/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJE05/02/2013; 

 AGRG no Ag 1.341.800/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJE 03/12/2012; AGRG no  

ARESP 349.019/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/09/2013, DJE 26/09/2013; AGRG no RESP 

1.173.678/SP, 2ª Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE de 30.8.2011.  

3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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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 


