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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! 

 

 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

 

 

 

 

Meus amigos, é com grande prazer que iniciamos nosso estudo, que só 
terminará com a sua aprovação no concurso da Secretaria Estadual de 

Fazenda do Distrito Federal. 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.  

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.  
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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. 

Acredito que será um certame bem difícil, mas afinal de contas, pra 

ganhar esse salário de Auditor Fiscal do DF todo, tem que ralar mesmo. 

Mas nós vamos passar, certo? Sim, certo, afinal de contas estamos 

estudando, com afinco, pelos melhores materiais. E só precisamos de 

uma vaga.  

O fato de ser difícil é um ponto a favor da gente, pois afasta aqueles 

que não se prepararam com o devido rigor para esse embate.  

A banca ainda não sabemos qual será. Também não sabemos se terá 

cadastro de reserva. 

Esse curso será de Legislação, mas não percam nosso curso de 

Direito Tributário  

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. 

O Governador seu o sinal verde para o concurso, não deve demorar 

muito a sair. 

Nosso curso terá catorze aulas, cada aula com os assuntos definidos 

no cronograma, com uma média de 20 questões por aula.  

Use o acesso ilimitado ao FORUM DE PERGUNTAS, onde as responderei 

imediatamente. Caso haja necessidade, faremos aulas extras. 

Compromisso CLAUDIO ROISMAN. 

A Lei virá dentro de uma moldura. Caso seja necessário, os 

comentários vêm logo depois. Se por acaso pular de um artigo, tipo 

pulou do artigo 89 para o 91, não é porque eu esqueci não, é porque 

houve revogação e não vou encher sua cabeça com o que não cai. 
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Caso haja necessidade, o cronograma será adiantado. 

Cronograma e conteúdo das aulas:06C 

 

É isso, vamos começar nosso curso. No começo tudo é difícil. Mas no 

começo é assim mesmo, senão não teria graça 

 

LEI Nº 1.254, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1996 

Dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras 

providências. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Esta Lei dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, 

com base no inciso II do art. 155 da Constituição da República 

Federativa do Brasil e na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro 

de 1996. 

01/08/2018 AULA 00 ICMS PARTE 1 

10/08/2018 AULA 01 ICMS PARTE 2 

20/08/2018 AULA 02 ICMS PARTE 3 

05/09/2018 AULA 03 RICMS 

20/09/2018 AULA 04 ITCMD 

05/10/2018 AULA 05 IPVA 

20/10/2018 AULA 06 TAXAS E ASSUNTO DIVERSOS 

05/11/2018 AULA 07 ISS PARTE I 

20/11/2018 AULA 08 ISS PARTE II 

05/12/2018 AULA 09 ISS PARTE II 

20/12/2018 AULA 10 ITBI 

05/01/2019 AULA 11 IPTU 

20/01/2019 AULA 12 TAXAS E ASSUNTOS DIVERSOS II 

30/01/2019 AULA 13 SIMULADO FINAL 
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CAPÍTULO II 

DAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA 

Art. 2º O imposto incide sobre: 

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o 

fornecimento de alimentação e bebidas em qualquer estabelecimento, 

incluídos os serviços prestados; 

Aeeeee, sim, você Auditor Fiscal do DF, circulou mercadoria, fica de 

olho. 

Bares, hotéis, restaurantes e afins são contribuintes do ICMS. O 

serviço prestado está incluído na conta, é tuuuuuuuuuuuuudo ICMS.  

Um exemplo que cai sempre é o caso do hotel. Se na diária estiver 

incluída alimentação, é tudo ISS. Se na diária não constar, tipo pensão 

completa, o almoço e jantar que você fizer terão incidência do ICMS. 

 

III. Antes de viajar para lua de mel, um casal pretende se hospedar 

no Hotel Constelação, localizado em São Paulo, e observa na tabela 

de diárias os seguintes preços para a suíte real: R$ 300,00 a diária 

simples e R$ 500,00 a diária completa. O casal opta por duas diárias 

completas, que incluem café, almoço e jantar. 

Quanto o casal vai pagar de ICMS nessas diárias???? 

Isso mesmo, zeeeeeero de ICMS, tudo ISSQN 

Mas fique tranquilo, no DF vai que é tuaaaaaaa, é tuuuuuudo seu, 

futuro Auditor Fiscal. 

II - prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores; 

Pegadinha que sempre cai em prova. Transporte intramunicipal é ISS. 

 

O ICMS incide sobre 
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c) a prestação de serviço de transporte interestadual e intramunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 

d) a prestação de serviço de transporte intermunicipal e intramunicipal, 

por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. 

E aí, o que você acha, qual das duas está certa? 

Isso mesmo, nenhuma das duas. Intramunicipal é ISSQN. 

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; 

Olha só, a prestação tem que ser onerosa, ok? 

 

O ICMS incide sobre 

b) a prestação onerosa de serviço de comunicação, por qualquer meio. 

Ceeeerto. 

IV - fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com 

indicação expressa, em lei complementar aplicável, da incidência do 

ICMS. 

Parágrafo único. O imposto incide também sobre: 

I - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa 

física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, 

qualquer que seja a sua finalidade; 

Trouxe alguma mercadoria do exterior, seja você contribuinte do ICMS 

ou não, tem ICMS. Isso quer dizer que você Auditor Fiscal do DF, 

quando voltar de férias da Disney e trouxer três IPHONES X, vai pagar, 

além de outros tributos, o ICMS. Mas prof., não sou contribuinte do 

imposto, não tenho que pagar. Ledo engano, tem sim que pagar o 

ICMS. Lembre-se do comando ainda que não seja contribuinte habitual 

do imposto. 
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II - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado 

no exterior; 

Serviço começou no exterior e terminou no DF. Oba, ICMS para o DF. 

III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra 

unidade federada, de: 

a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto; 

b) bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados 

a uso, consumo ou ativo permanente; 

Vai usar, consumir ou colocar no ativo permanente, incide o imposto. 

c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização; 

Vai incidir, quando não destinados à comercialização ou 

industrialização.  

d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada 

a estabelecimento em situação cadastral irregular. 

Tipo entra um caminhão e não tem destinatário certo, vai vendendo à 

medida que vai andando, incide imposto na entrada do DF. Caso não 

tenha pago, se for fiscalizado, vai ter que pagar para ter sua 

mercadoria liberada. 

e) mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do 

imposto adquirida por contribuinte optante pelo Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 

instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006; 

IV – operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo 

adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no 

Distrito Federal. 

DA NÃO-INCIDÊNCIA 

Art. 3º O imposto não incide sobre: 
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I - operação ou prestação que destine ao exterior mercadorias, 

inclusive produtos primários e industrializados, bem como os semi-

elaborados ou serviços; 

Foi pro exterior, já sabe, não incide nada. E o contribuinte mantém os 

créditos. 

II - operação que destine a outra unidade federada energia elétrica e 

petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele 

derivados, quando destinados à comercialização ou à industrialização; 

Se for para outro estado destinado à comercialização ou 

industrialização, não incide. 

 

III - operação com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro 

ou instrumento cambial; 

Nesse caso só o incide o IOF. 
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IV - operação com livros, jornais e periódicos, bem como o papel 

destinado a sua impressão; 

Imunidade cultural. 

V - operação relativa a mercadorias que tenham sido ou que se 

destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de 

serviço compreendido na competência tributária dos Municípios, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar aplicável; 

VI - operação de qualquer natureza, dentro do território do Distrito 

Federal, de que decorra transferência de propriedade de 

estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou mudança 

de endereço; 

Transferiu o estabelecimento, não incide o imposto. 

VII - operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, inclusive 

aquela efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do 

devedor; 

Comprei um carro e alienei ao banco, porque não tinha dinheiro pra 

pagar à vista. Claro que isso não acontecer com você, Auditor Fiscal do 

DF. Não paguei e o carro saiu de minha propriedade e virou 

propriedade do banco. Não incide o imposto nessa troca de dono. 

VIII - operação de contrato de arrendamento mercantil, exceto a venda 

do bem ao arrendatário, ao término do contrato, pelo valor residual; 

Arrendamento mercantil é ISS, também competência do DF. 

IX - operação de qualquer natureza decorrente de transferência, para 

a companhia seguradora, de bens móveis salvados de sinistro; 

Súmula Vinculante 32 

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 

seguradoras. 

X - a saída de mercadoria com destino a armazém geral ou para 

depósito fechado do próprio contribuinte, no Distrito Federal, para 

guarda em nome do remetente, e o seu retorno ao estabelecimento do 

depositante. 
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XI – operação com fonogramas e videofonogramas musicais 

produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de 

autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas 

brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os 
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas 

de leitura a laser. 

Guarde esse XI: 
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§ 1º Equipara-se à operação de que trata o inciso I do caput deste 

artigo, observadas as regras de controle definidas no regulamento com 

base em acordos celebrados com outras unidades federadas, a saída 

de mercadoria, quando realizada com o fim específico de exportação 

para o exterior, destinada a: 

I - empresa comercial exportadora, inclusive trading, ou outro 

estabelecimento da mesma empresa; 

II - armazém alfandegado, estação aduaneira de interior ou entreposto 

aduaneiro. 

§ 2º Considera-se destinado ao exterior o serviço de transporte, 

vinculado a operação de exportação, de mercadorias até o ponto de 

embarque em território nacional. 

Serviço de transporte aqui no DF, desde que vinculado à operação de 

exportação, não incide. 

§ 3º Considera-se livro, para efeitos do disposto no inciso IV do caput 

deste artigo, o volume ou tomo de publicação de conteúdo literário, 

didático, científico, técnico ou de entretenimento. 

§ 4º As operações com papel a que se refere o caput, IV, abrangem 

apenas as atividades: 

I – do fabricante; 
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II – do usuário, entendido como a empresa jornalística ou a editora 

que explore a indústria de livros, jornais ou periódicos; 

III – do importador; 

IV – do distribuidor; 

V – da gráfica, entendida como aquela que realiza impressão de jornais 

e periódicos e recebe o papel de terceiros ou o adquire com imunidade 

tributária. 

§ 5º Não goza de imunidade o papel destinado à impressão de livros, 

jornais ou periódicos que contenham exclusivamente matéria 

de propaganda comercial. 

Pode até ter propaganda, só não pode ser só de propaganda. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS 

 

Art. 4º As isenções do imposto somente serão concedidas ou 

revogadas, nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 
1975, por meio de convênios celebrados e ratificados pelas unidades 

federadas e pelo Distrito Federal, representado pelo Secretário de 

Fazenda e Planejamento. 

Deem uma olhada e estudem essa Lei: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp24.htm 

§ 1º O disposto no caput deste artigo também se aplica: 

I - à redução de base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, condicionada ou não, direta ou 

indireta, do imposto a contribuinte, responsável ou terceiro; 

III - à concessão de crédito presumido; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp24.htm
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IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no imposto, dos quais resulte redução ou 

eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes. 

 

 

 

§ 2º A inobservância dos dispositivos da lei complementar citada no 

caput deste artigo acarretará, imediata e cumulativamente : 

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao 

estabelecimento recebedor da mercadoria ou serviço; 

II - a exigibilidade do imposto não-pago ou devolvido e a ineficácia da 

lei ou ato de que conste a dispensa do débito correspondente. 
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§ 3º Os convênios de natureza autorizativa somente produzirão efeitos 

após sua homologação pela Câmara Legislativa. 

 

Guarde isso. Os convênios têm que ser aprovados pela Câmara 

Legislativa, famosa CLDF. 

§ 4º Não se verificando as condições ou requisitos que legitimaram o 

benefício fiscal, o imposto será considerado devido desde o momento 

em que ocorreu a operação ou prestação, devendo ser exigido do 

contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais cabíveis. 

 

CAPÍTULO V 

DOS ELEMENTOS DO IMPOSTO 

SEÇÃO I 

DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 DISTRITO FEDERAL – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 16 de 78 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

 

SÚMULA 166 DO STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples 

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 

mesmo contribuinte. 

Essa nossa matéria é de Legislação. Então vale a 

Legislação. 

A súmula vale pra prova de Direito Tributário. 

II - da saída de ouro, na operação em que este não for ativo financeiro 

ou instrumento cambial; 

Quando não for ativo financeiro ou instrumento cambial, vai incidir o 

ICMS. Quando for para utilização em joias, incide ICMS. 

III - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens 

importados do exterior apreendidos ou abandonados; 

A licitação é aqui, o imposto vem pra cá. 

IV - do desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do 

exterior; 

 

De acordo com a legislação tributária, o ICMS é devido na importação 

de bens e mercadorias, por pessoa física ou jurídica, 

independentemente da finalidade ou destinação. O   fato   gerador  da 
incidência do ICMS sobre a mercadoria importada por uma empresa 

comercial ocorre no seu(sua) respectivo(a) 

a) desembaraço aduaneiro. 

b) entrada na alfândega. 
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c) entrada no estabelecimento do importador. 

d) saída da alfândega. 

e) saída do país exportador. 

A resposta é a letra ...... 

 

 

 

 

A. Se você errou, faça uma pausa e releia os últimos parágrafos. 

V - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém 

geral ou em depósito fechado, no Distrito Federal; 

Mercadoria mesmo que não estivesse comigo, transferi a propriedade, 

incide nesse momento o imposto. Caso por exemplo de depósito 

fechado ou armazém geral. 

VI - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, 

por qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados; 

VII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com 

indicação expressa, em lei complementar aplicável, da incidência do 

ICMS;  

 

Você tem que saber também a lista de serviços do ISSQN. Vai se 

acostumando, justamente porque você tem que saber as exceções 

(sempre elas).  

Acesse a LC116/2003 nesse link 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm
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Ou leia as exceções abaixo. 

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 

vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade 

de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 

prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei no 

12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). 

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de 

obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, 

drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o 

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços 

fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, 

pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias 

produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos 

serviços, que fica sujeito ao ICMS). 

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 

fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto 

se destinados a posterior operação de comercialização ou 

industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 

mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como 

bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais 

técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.   

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, 

fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto 

se destinados a posterior operação de comercialização ou 

industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra 

mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como 

bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais 

técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. 

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, 

conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de 

máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou 

de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam 

sujeitas ao ICMS). 

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes 

empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). 
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17.11 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o 

fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS). 

VIII - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou 

valores; 

Onde tenha início a prestação. 

IX - da prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; 

 

Onerosa. 

X - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou do título que a 

represente, quando esta não transitar pelo estabelecimento do 

transmitente; 

Transmitiu a propriedade da mercadoria, incide o imposto. 

XI - da entrada no território do Distrito Federal, procedente de outra 

unidade federada, de: 

a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, 

ressalvado o disposto no inciso XIV; 

b) bens ou serviços, adquiridos por contribuinte do imposto, destinados 

a uso, consumo ou ativo permanente; 

c) energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização; 

d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada 

a estabelecimento em situação cadastral irregular; 

e) mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do 

imposto adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, 

instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 2006; 
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XII - do recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior; 

XIII - da constatação da existência de estabelecimento em situação 

cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele 

encontrado; 

XIV - da entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do 

adquirente ou em outro por ele indicado, para efeito de exigência do 

imposto por substituição tributária; 

Prof., o que é essa substituição tributária? 

Pode ser pra frente ou pra trás, sempre se referindo ao Fato Gerador 

Exemplo de pra frente. Fábrica de automóveis é a substituta tributária 

da venda do carro que ainda vai acontecer lá na frente. Lembrando que 

a revendedora de carro é a substituída tributária. 

Exemplo de pra trás. Matadouro frigorífico é o substituto tributário da 

venda do gado pelo produtor ao frigorífico. Sim, gado paga ICMS na 

venda. O produtor agropecuário é o substituído. 

XV - do ato final do transporte iniciado no exterior; 

XVI - da verificação da existência de mercadoria ou serviço em situação 

irregular; 

XVII - do encerramento das atividades do contribuinte. 

Acabou a loja, é como se a mercadoria tivesse sido vendida. A não ser 

que a venda se refira ao estabelecimento como um todo. 

XVIII – da saída da mercadoria arrematada em leilão. 

XIX – da saída do estabelecimento remetente de bens ou do início da 

prestação de serviços em operações ou prestações interestaduais cujo 

adquirente ou tomador seja não contribuinte do imposto localizado no 

Distrito Federal. 

§ 1º Considera-se ocorrida a saída de mercadoria: 

I - constante do estoque final, no encerramento de atividades do 

contribuinte; 

II - encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular. 
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§ 2º Equipara-se à entrada ou à saída a transmissão de propriedade 

ou a transferência de mercadoria, quando esta não transitar pelo 

estabelecimento do contribuinte. 

Mercadoria mesmo que não estivesse comigo, transferi a propriedade, 

incide nesse momento o imposto. Caso por exemplo de depósito 

fechado ou armazém geral. 

§ 3º Para efeito desta Lei, equipara-se à saída o consumo ou a 

integração no ativo permanente de mercadoria adquirida para 

industrialização ou comercialização. 

§  4º São irrelevantes para a caracterização do fato gerador: 

I - a natureza e a validade jurídicas das operações ou prestações de 

que resultem as situações previstas neste artigo; 

II - o título pelo qual a mercadoria ou bem esteja na posse do 

respectivo titular; 

III - a natureza jurídica do objeto ou dos efeitos do ato praticado; 

IV - os efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

 

 

Quem determina a natureza do tributo é o seu Fato Gerador, não 

importando qualquer outra denominação. Nem quero saber, você 

Auditor Fiscal do DF vai lavrar Auto de Infração sempre que houver 

Fato Gerador sem recolhimento de tributo. Famosa PECUNIA NON OLET 
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Em relação ao princípio da isonomia tributária, informe o item 

incorreto: 

a) A legislação tributária brasileira não acolheu os postulados da 

cláusula pecunia non olet. 

b) O princípio da igualdade tributária recebe também a denominação 

de princípio da proibição dos privilégios odiosos.  

c) Com base no princípio da isonomia tributária, e tendo como fato 

gerador a propriedade de bem imóvel, seria lícita, por exemplo, a 

cobrança de tributo de proprietário de bem imóvel localizado 

ilegalmente em área de preservação ambiental.  

d) Caso o negócio jurídico tenha sua nulidade decretada pelo Poder 

Judiciário, não haverá obrigação de restituição do tributo quando o 

mesmo negócio já tiver produzido os seus efeitos. 

Resposta:  

E aí, acertou? Acertou né?  

CTN, art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada 

abstraindo-se: 

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 

seu objeto ou dos seus efeitos; 

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 

Gabarito: A 

§ 5º Quando for a mercadoria fornecida ou o serviço prestado mediante 

bilhete, inclusive de passagem, ficha, cartão ou assemelhado, 

considera-se ocorrido o fato gerador na emissão ou no fornecimento 

desses instrumentos ao adquirente ou usuário. 

Essas fichas, cartões ou assemelhados eram usados para ligações 

telefônicas. 
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§ 6º Na hipótese do caput, IV, após o desembaraço aduaneiro, a 

entrega de mercadoria ou de bem importado do exterior pelo 

depositário estabelecido em recinto alfandegado somente poderá ser 

efetuada mediante autorização do órgão responsável pelo processo e 

análise do desembaraço e prévia apresentação do comprovante de 

recolhimento do ICMS ou do comprovante de exoneração do imposto, 

se for o caso, e dos outros documentos exigidos pela legislação 

tributária do Distrito Federal. 

Vai levar a mercadoria, beleza. Mas tem que haver ou o comprovante 

de pagamento ou a exoneração desse pagamento. 

Se a mercadoria for entregue sem o pagamento do imposto, cobrar 

depois vai ser difícil. 

§ 7° Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do 

exterior antes do seu desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o 

fato gerador na entrega, devendo a autoridade responsável, salvo 

disposição em contrário do regulamento, exigir a comprovação do 

pagamento do imposto. 

Art. 5º-A Presume-se a ocorrência de operações ou de prestações 

tributáveis sem o pagamento do imposto sempre que se constatar: 

I – saldo credor da conta caixa, independentemente da origem; 

II – margem de lucro das vendas dos produtos isentos e não tributados 

excedente aos percentuais fixados pelo órgão competente ou previstos 

para o setor ou, ainda, à margem de lucro praticada para produtos 

similares tributados; 

III – suprimento das contas representativas de disponibilidades ou de 

quaisquer outras contas do ativo sem comprovação de origem; 

IV – pagamento de despesas, obrigações ou encargos realizado em 

limite superior ao montante existente nas contas representativas de 

disponibilidade do contribuinte; 

V – diferença a maior nas saídas ou nas receitas referentes à prestação 

de serviços registrada no livro diário, apurada mediante confronto com 

os valores constantes dos livros fiscais; 

VI – registro de saída em montante inferior ao apurado pela aplicação 

de índices médios de rotação de estoque usuais no local em que estiver 

situado o estabelecimento do contribuinte e por dados coletados em 

outros estabelecimentos do mesmo ramo; 
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VII – divergência entre os valores consignados na primeira e nas 

demais vias do documento fiscal correspondente à operação ou à 

prestação realizada; 

VIII – manutenção, nas contas de passivo, de obrigações já pagas ou 

inexistentes; 

IX – existência de valores registrados em sistema de processamento 

de dados, máquina registradora, Terminal Ponto de Venda – PDV, 

Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF ou outro equipamento 

similar, utilizados sem prévia autorização ou de forma irregular, que 

serão apurados mediante a leitura dos dados deles constantes; 

X – entrada de bens, aquisição de serviços ou efetivação de despesas 

não contabilizadas; 

XI – valores informados por instituições financeiras, administradoras 

de cartões de crédito e de débito e condomínios comerciais, sem a 

respectiva emissão dos documentos fiscais ou emitidos com valores 

inferiores aos informados; 

XII – registro, em quaisquer meios de controle, de vendas de 

mercadorias ou prestação de serviços, sem a respectiva emissão dos 
documentos fiscais ou emitidos com valores inferiores aos registrados 

nesses meios; 

XIII – falta de comprovação pelo transportador da efetiva saída de 

mercadoria em trânsito pelo território do Distrito Federal com destino 

a outra unidade federada, quando exigido controle de circulação de 

mercadoria; 

XIV – falta de registro de documentos referentes à entrada de 

mercadoria na escrita fiscal e na comercial, se for o caso; 

XV – emissão de documento fiscal com numeração em duplicidade; 

XVI – falta de comprovação da operação de exportação nas condições 

ou no prazo estabelecido na legislação do imposto; 

XVII – falta de comprovação da internalização de mercadoria destinada 

a zona franca ou a área de livre comércio; 

XVIII – diferença entre os valores recebidos, apurados em contagem 

de caixa realizada no estabelecimento, e os documentos fiscais 

emitidos no dia; 
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XIX – diferença apurada mediante controle físico dos bens, assim 

entendido o confronto entre o número de unidades estocadas e o 

número de entradas e de saídas. 

§ 1º A presunção estabelecida no inciso XIV elide-se pela apresentação 

de prova da inexistência de prejuízo à Fazenda Pública do Distrito 
Federal ou pelo registro do documento na escrita comercial, hipótese 

que caracterizará tão somente infração à obrigação tributária 

acessória.  

§ 2º A presunção de que trata o inciso XV é aplicada para cada um dos 

documentos com numeração duplicada. 

§ 3º Presume-se ocorrida, durante o trânsito no território do Distrito 

Federal, a comercialização das mercadorias de que trata o inciso XIII. 

 

SEÇÃO II 

DA BASE DE CÁLCULO 

Art. 6º A base de cálculo do imposto é: 

I - o valor da operação: 

Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudo o que for cobrado 

a) na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de 

contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, 

observado o disposto no art. 11; 

b) na transmissão: 

1) de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, 

quando esta não transitar pelo estabelecimento do transmitente; 

2) a terceiro, de mercadoria depositada em armazém geral ou em 

depósito fechado, no Distrito Federal; 

II - na entrada de mercadoria ou bem importado do exterior, a soma 

das seguintes parcelas: 

a) o valor da mercadoria ou bem constante do documento de 

importação, observado o disposto no § 1º deste artigo e no art. 17; 
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b) Imposto de Importação; 

c) Imposto sobre Produtos Industrializados; 

d) Imposto sobre Operações de Câmbio; 

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas 

aduaneiras, estas entendidas como as   importâncias, necessárias e 
compulsórias, cobradas ou debitadas ao adquirente pelas repartições 

alfandegárias na atividade de controle e desembaraço da mercadoria; 

É tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudo o que for cobrado. 

NOTA: CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 3.485, DE 25 DE NOVEMBRO DE 

2004, NAS IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE DO ICMS, 

APLICA-SE A ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 18, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, 

NÃO ALCANÇANDO, PARA ESTE CASO, AS IMPORTAÇÕES DE BENS DE 
ATIVO PERMANENTE OU PARA USO OU CONSUMO DO 

ESTABELECIMENTO. 

d) de 12% (doze por cento) 

III - na aquisição em licitação pública de mercadoria importada do 

exterior apreendida ou abandonada, o valor da operação acrescido do 

valor do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao 

adquirente, observado o inciso I do art. 8º; 

De novo, tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuudo o que for cobrado 

IV - no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias, o 

valor total da operação, compreendendo o valor da mercadoria e dos 

serviços prestados; 

V - no fornecimento de mercadoria com prestação de serviços de que 

trata o inciso VII do caput do art. 5º: 

a) o valor total da operação, compreendendo o valor da mercadoria e 

dos serviços prestados, na hipótese da alínea "a"; 

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na 

hipótese da alínea "b"; 

VI - na prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; 
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VII - para fins de substituição tributária: 

a) em relação às operações ou prestações antecedentes ou 

concomitantes, o valor da operação ou prestação praticado pelo 

contribuinte substituído; 

 

b) em relação às operações ou prestações subsequentes, o somatório 

das parcelas seguintes: 

1) o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto 

tributário ou pelo substituído intermediário; 

2) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos 

cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores do serviço; 

3) a margem de valor agregado, inclusive lucro, relativa às operações 

ou prestações subsequentes; 
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VIII - no recebimento, pelo destinatário, do serviço prestado ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior, o valor da prestação do 

serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos 

relacionados com sua utilização; 

IX - na entrada, no território do Distrito Federal, de mercadoria 

proveniente de outra unidade federada: 

Não esquente com esse inciso IX. 

a) o valor obtido na forma do inciso X, nas hipóteses de mercadoria: 

1) sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, ressalvado 

o disposto no inciso VII; 

2) a ser comercializada, sem destinatário certo; 

3) destinada a estabelecimento em situação cadastral irregular; 

b) de energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados 

à comercialização ou à industrialização, o valor da operação de que 

decorreu a entrada, observado o inciso I do art. 8º; 

c) de bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, 

destinados a uso, consumo ou ativo permanente, o valor da operação 

ou da prestação na unidade federada de origem; 

d) não sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto 

adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, instituído 

pela Lei Complementar federal nº 123, de 2006, o valor da operação 

na unidade federada de origem, em relação à diferença de que trata o 

art. 20-A; 

X - o valor da mercadoria, acrescido do percentual de margem de lucro 

fixado em razão do produto ou da atividade, nos termos do 

regulamento, quando: 

a) da constatação da existência de estabelecimento em situação 

cadastral irregular; 

b) do encerramento de atividades 
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XII – na hipótese prevista no art. 5º-A, XIV, o valor da nota fiscal 

referente à entrada, acrescido da margem de lucro fixada em razão do 

produto ou da atividade, observado o disposto no art. 33, § 3º. 

XIII – em operações e prestações interestaduais cujo adquirente ou 

tomador seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito 
Federal, em relação à diferença de que trata o art. 20, o valor da 

operação ou preço do serviço, observado o disposto no art. 13, § 1º, 

da Lei Complementar federal nº 87, de 13 de setembro de 1996. 

§ 1º O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo 

do Imposto de Importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o 

valor declarado no documento de importação. 

§ 2 º Em se tratando de mercadoria ou serviço cujo preço final a 

consumidor, único ou máximo, seja fixado por órgão público 

competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição 

tributária, é o referido preço. 

 

§ 3º Existindo preço final a consumidor 
sugerido pelo fabricante ou importador, este 
será a base de cálculo para fins de substituição 

tributária, desde que previsto no regulamento 
ou em acordo firmado com outras unidades 
federadas. 

§ 4º A margem de valor agregado, a que se refere o número 3 da 

alínea “b” do inciso VII do caput deste artigo, será estabelecida por ato 

do Poder Executivo, com base em preços usualmente praticados no 

mercado do Distrito Federal, obtidos por levantamento, ainda que por 

amostragem ou por informações e outros elementos fornecidos por 

entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a 

média ponderada dos preços coletados, observados, em relação à 

pesquisa: 

I - as principais regiões econômicas do Distrito Federal; 

II - as diversas fases de comercialização da mercadoria ou serviço; 
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III - os preços à vista da mercadoria ou serviço, praticados no mesmo 

período de levantamento pelos contribuintes substituto e substituído. 

§ 5º Ato do Poder Executivo poderá estender às mercadorias, bens ou 

serviços importados do exterior o mesmo tratamento tributário 

concedido, por acordo celebrado com as unidades federadas, às 

operações ou prestações internas. 

§ 6° Em substituição ao disposto na alínea b do inciso VII do caput, a 

base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes 

poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no 

mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua 

similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua 

apuração as regras estabelecidas no § 4° deste artigo. 

Art. 7º Quando a mercadoria entrar no estabelecimento para fins de 

industrialização ou comercialização e, após, for destinada a uso, 

consumo ou ativo permanente do estabelecimento, acrescentar-se-á, 

na base de cálculo, o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados 

cobrado na operação de que decorreu a sua entrada. 

Art. 8° Integra a base de cálculo do ICMS, inclusive na hipótese do 

inciso II do art. 6°: 

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 

mera indicação para fins de controle; 

II - o valor correspondente a: 

a) seguros, juros e demais importâncias recebidas ou debitadas, bem 

como descontos concedidos sob condição, assim entendidos os que 

estiverem subordinados a eventos futuros e incertos; 

b) frete, quando o transporte, inclusive o realizado dentro do Distrito 

Federal, for efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem, 

e seja cobrado em separado. 

Tudo integra, inclusive o próprio ICMS, já que é um imposto por dentro. 

Art. 9º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do 

Imposto sobre Produtos Industrializados quando a operação, realizada 

entre contribuintes e relativa a produtos destinados a industrialização 

ou a comercialização, configure fato gerador de ambos os impostos. 

Isso a gente já sabia de contabilidade. 
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Art. 10. Na falta do valor a que se referem os incisos I, V e X e a alínea 

“c” do inciso XI do caput do art. 5º, ressalvado o disposto no art. 11, 

a base de cálculo do imposto é: 

I - o preço corrente da mercadoria, ou de similar, no mercado 

atacadista do Distrito Federal ou, na sua falta, no mercado atacadista 
regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, 

inclusive de energia; 

II - o preço FOB (Free on Board) estabelecimento industrial à vista, se 

o remetente for industrial; 

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a 

outros comerciantes ou industriais, se o remetente for comerciante. 

 

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do caput deste artigo, adotar-

se-á sucessivamente: 

Não se preocupe com esses incisos, quando lemos pelas primeiras 

vezes parece muito complicado. Leia e releia várias vezes, a gente 

acaba decorando. 

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na 

operação mais recente; 

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço 

corrente da mercadoria ou de similar, no mercado atacadista do 

Distrito Federal ou, na falta desta, no mercado atacadista regional. 
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§ 2º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, se o 

estabelecimento remetente não efetuar vendas a outros comerciantes 

ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver mercadoria similar, 

a base de cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) 

do preço corrente de venda no varejo. 

§  3º Nas hipóteses deste artigo, se o estabelecimento remetente não 

efetuar operações de venda da mercadoria objeto da operação, aplicar-

se-á a regra contida no art. 11. 

Art. 11. Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em 

outra unidade federada, pertencente ao mesmo titular, a base de 

cálculo do imposto é: 

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; 

II - o custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo 

da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e 

acondicionamento; 

III - tratando-se de mercadoria não-industrializada, o seu preço 

corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente. 

 

Art. 12. Nas operações ou prestações sujeitas ao imposto, caso haja 

reajuste do valor depois da saída ou da prestação, a diferença fica 

sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador. 

Art. 13. Nas prestações de serviços sem preço determinado, a base de 

cálculo do imposto é o valor corrente destes no Distrito Federal. 
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Art. 14. Quando o cálculo do imposto tenha por base, ou tome em 

consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou 

direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé 

as declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, 

obedecidos, para fins do arbitramento, os seguintes critérios : 

I - apuração de preços médios das mercadorias, no mercado atacadista 

ou varejista do Distrito Federal; 

II - apuração do valor corrente das prestações de serviço, no Distrito 

Federal; 

III - fixação de percentuais de lucro, em razão da mercadoria ou da 

atividade exercida pelo contribuinte, observado, no que couber, o 

disposto no § 4º do art. 6º. 

Parágrafo único. Entende-se por processo regular os procedimentos 

relativos ao lançamento do imposto, na forma deste artigo, e sua 

notificação ao interessado, o qual, se discordar do valor arbitrado, 

poderá apresentar avaliação contraditória por ocasião da impugnação 

do lançamento, a ser julgada juntamente com o processo 

administrativo-fiscal respectivo. 

Não tinha preço nas mercadorias, ou as mercadorias estavam com um 

preço ridículo, você Auditor Fiscal arbitrará um preço, levando em 

consideração esses fatores. 

Art. 15. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento 

pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro 

estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de 

interdependência, exceder os níveis normais de preços em vigor, no 

mercado do Distrito Federal, para serviço semelhante, constantes de 

tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será 

havido como parte do preço da mercadoria. 

Parágrafo único. Para fins deste artigo, considerar-se-ão 

interdependentes duas empresas quando: 

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges 

e filhos menores, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do 

capital da outra; 
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II - a mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou 

sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra 

denominação; 

III - uma delas locar ou transferir à outra o uso ou a propriedade, a 

qualquer título, de veículo destinado ao transporte de mercadorias. 

 

Todos sabemos que a alíquota  do ICMS é maior que do ISS. Se o 

contribuinte, muito espertamente querer vender uma televisão 

grandona por 100 reais e cobrar o frete por 10.000, obviamente está 

querendo pagar menos imposto. 

Art. 16. A base de cálculo do imposto devido pelas empresas geradoras 

ou distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou 

de substitutos tributários, desde a produção ou importação até a última 

operação, é o valor da operação final da qual decorra a entrega do 

produto ao consumidor. 

Art. 17. Sempre que o valor da operação ou da prestação estiver 

expresso em moeda estrangeira, será feita a conversão pela mesma 

taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação ou, na 
falta de tributação por este imposto, pela taxa vigente na data do 

desembaraço aduaneiro, sem qualquer acréscimo ou devolução 

posterior, ainda que haja variação da taxa de câmbio até o pagamento 

efetivo do preço. 
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SEÇÃO III 

DAS ALÍQUOTAS 

Art. 18. As alíquotas do imposto, seletivas em função da essencialidade 

das mercadorias e serviços, são: 

4%, na prestação de transporte aéreo interestadual de carga e 

mala postal; 

nas operações interestaduais com bens e mercadorias 

importados do exterior 

12%, nas operações e prestações internas: 

fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-

industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e 

estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras 

de refeições coletivas; 

gás liquefeito de petróleo – GLP e querosene de aviação 

destinado ao abastecimento de aeronaves comerciais 

utilizadas para transporte de passageiros e cargas; 

energia elétrica até 200 KWh mensais; 

15%  para óleo diesel 

17% para medicamentos 
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18% para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não 

listados nas demais alíneas, bem como para produtos de 

perfumaria ou de toucador, preparados e preparações 

cosméticas 

21% para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh 

mensais, e classes industrial e comercial, acima de 1.000 

KWh mensais; 

25% 1) armas e munições; 

2) embarcações de esporte e recreação; 

6) fogos de artifício; 

7) peleterias; 

9) artigos de antiquário; 

10) aviões de procedência estrangeira de uso não-

comercial, asas delta e ultraleves, suas peças e acessórios; 

13) energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, 

acima de 500 KWh mensais; 

28%  para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis 

líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja 

alíquota específica. 

29%  para bebidas alcoólicas 

35%  para fumo e seus derivados, cachimbos, cigarreiras, piteiras 

e isqueiros 

 

I – em operações e prestações interestaduais: 

a) 4%, na prestação de transporte aéreo interestadual de carga e mala 

postal; 

b) 12%, nos demais casos, observado o disposto no inciso III; 

II - nas operações e prestações internas: 

a) de 25% (vinte e cinco por cento), para: 
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1) armas e munições; 

2) embarcações de esporte e recreação; 

6) fogos de artifício; 

7) peleterias; 

9) artigos de antiquário; 

10) aviões de procedência estrangeira de uso não-comercial, asas delta 

e ultraleves, suas peças e acessórios; 

13) energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, acima de 

500 KWh mensais; 

b) de 21% ( vinte e um por cento ), para energia elétrica, classe 

residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e 

comercial, acima de 1.000 KWh mensais; 

c) de 18%, para lubrificantes e demais mercadorias e serviços não 

listados nas demais alíneas, bem como para produtos de perfumaria 

ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados 

nas posições de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de 

Mercadorias – Sistema Harmonizado (NBM/SH); 

d) de 12% (doze por cento), para: 

1) fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e 

sobremesas, por restaurantes, bares e estabelecimentos similares ou 

por empresas preparadoras de refeições coletivas; 

2) gás liquefeito de petróleo – GLP e querosene de aviação destinado 

ao abastecimento de aeronaves comerciais utilizadas para transporte 

de passageiros e cargas; 

3) energia elétrica até 200 KWh mensais; 

4) máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, 

observada a especificação no regulamento; móveis e mobiliário 

médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, 

excetuadas as subposições 9401.10 e 9401.20, da NCM/SH; 

5) máquinas registradoras, classificadas nas posições 8470.50.0100 e 

8470.50.9900 da NBM/SH; 
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6) vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 

a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH. 

7) papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas 

pelos estabelecimentos industriais e atacadistas; 

8) produtos de indústria de informática e automação; 

9) pneu recauchutado; 

12) em relação aos veículos classificados nos códigos ... 

13) produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 

7201 a 7229, 7301 a 7314, 7326 e 8310 da Nomenclatura Brasileira 

de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH). 

14) veículos classificados nos códigos:... 

15) – areia.7 

16) veículos classificados nas posições ... 

17) obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos 

os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para 

telhados...  

18) vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados, 

classificados nas posições ... 

e) de 15% para óleo diesel; 

f) de 28% para serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis 

líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja alíquota 

específica. 

g) de 29% para bebidas alcoólicas; 

h) de 35% para fumo e seus derivados, cachimbos, cigarreiras, piteiras 

e isqueiros; 

i) de 17%, para medicamentos. 

III – nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados 

do exterior, de quatro por cento. 
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§ 1º Fica reduzida a base de cálculo do imposto, de forma que resulte 

na aplicação do percentual de sete por cento nas operações internas 

com produtos da indústria de informática e automação listados no 

regulamento, e dez por cento nas operações internas com os produtos 

discriminados no inciso II, alínea “d”, 7. 

§ 2º VETADO. 

§ 3º Aplica-se a alíquota prevista na alínea ‘d’, do inciso II, do caput 

deste artigo às importações de ativo permanente, mercadorias para 

revenda, insumos e matéria-prima que sejam objeto do incentivo 

creditício previsto nos programas de desenvolvimento econômico do 

Distrito Federal. (de 12%) 

§ 4º Fica reduzida a base de cálculo do imposto, de forma que resulte 

na aplicação do percentual de 10% (dez por cento) nas operações 

relativas aos serviços de comunicação prestados a central de 

atendimento telefônico na modalidade denominada call center, listados 

no regulamento. 

§ 6º O disposto no caput, III, aplica-se a bens e mercadorias 

importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro: 

I – não tenham sido submetidos a processo de industrialização; 

II – ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, 

beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, 

renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens 

com conteúdo de importação superior a quarenta por cento. 
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§ 7º O conteúdo de importação a que se refere o § 6º, II, é o percentual 

correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do 

exterior e o valor total da operação de saída interestadual da 

mercadoria ou bem. 

§ 8º Devem ser observados, no processo de Certificação do Conteúdo 

de Importação – CCI, critérios e procedimentos a serem definidos em 

ato do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. 

§ 9º O disposto nos §§ 6º e 7º não se aplica: 

I – a bens e mercadorias importados do exterior que não tenham 

similar nacional, a serem definidos em lista editada pelo Conselho de 

Ministros da Câmara de Comércio Exterior – Camex; 

II – a bens produzidos em conformidade com os processos produtivos 

básicos de que tratam: 

... 

§ 10. O disposto caput, III, não se aplica às operações que destinem 

gás natural importado do exterior a outros Estados. 

§ 11. Nas operações com mercadorias ou bens sujeitos à alíquota 

interestadual a que se refere o caput, III, o recolhimento do imposto 
incidente sobre a entrada de mercadoria ou bem importado do exterior, 

a que se refere o art. 19, II, fica diferido para operação posterior, 

observada a alíquota correspondente a essa última operação, na forma 

do regulamento. 

Art. 18-A. Às mercadorias constantes do art. 2º, I, da Lei nº 4.220, de 

9 de outubro de 2008, aplica-se o adicional de alíquota de 2 pontos 

percentuais. 

Art. 19. A alíquota interna será aplicada quando: 

I - o remetente, transmitente ou transferente da mercadoria ou 

prestador de serviço e o destinatário estiverem situados no território 

do Distrito Federal; 

II - se tratar de mercadoria ou bem importado do exterior; 

NOTA: CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 3.485, DE 25 DE NOVEMBRO DE 

2004, NAS IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR CONTRIBUINTE DO ICMS, 

APLICA-SE A ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 18, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, 

NÃO ALCANÇANDO, PARA ESTE CASO, AS IMPORTAÇÕES DE BENS DE  
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ATIVO PERMANENTE OU PARA USO OU CONSUMO DO 

ESTABELECIMENTO. (de 12%) 

III - o serviço tenha sido prestado no exterior ou quando a prestação 

lá se tenha iniciado; 

V - o bem, a mercadoria ou o serviço for encontrado ou prestado em 

situação fiscal irregular; 

VI - ingressarem no território do Distrito Federal, proveniente de outra 

unidade federada, energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, sempre que não se 

destinem à comercialização ou à industrialização. 

 

Art. 20. É devido ao Distrito Federal o 

imposto correspondente à diferença entre 
a sua alíquota interna e a interestadual, 

em operações e prestações interestaduais 
com bens ou serviços cujo adquirente ou 

tomador seja consumidor final, 
contribuinte ou não do imposto, localizado 

no Distrito Federal. 

Decore esse artigo 20. 
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§ 1º O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição 

de bens ou contratação de serviços de forma presencial. 

§ 2º O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo 

remetente, quando o destinatário não é contribuinte do 

imposto. 

§ 3º O imposto de que trata o caput é também integralmente devido 

ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado 

por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito 

Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. 

§ 4º O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações 

destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal 

cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado 

de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 

instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006. 

§ 5º O adicional de que trata o art. 18, § 5º, é considerado, nos casos 

nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. 

§ 6º Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação 

de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista 

no art. 18, II, c. 

Art. 20-A. É devido ao Distrito Federal o 

imposto correspondente à diferença entre 
a alíquota interna e a interestadual, nas 

operações com mercadoria proveniente de 
outra unidade federada destinadas a 

contribuinte do imposto estabelecido no 
Distrito Federal optante pelo Simples 

Nacional, instituído pela Lei Complementar 

federal nº 123, de 2006. 
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Artigo novo, deve cair. Exemplo. Trouxe cerveja de outro estado, com 

alíquota de 7%. A diferença para a alíquota daqui do DF, vou ter que 

recolher ao DF. 

§ 1º A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata 

o caput é calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às 

operações realizadas por contribuintes submetidos ao regime de 

apuração normal do imposto. 

§ 2º O imposto correspondente à diferença de que trata o caput fica 

limitado a 5% sobre o valor da operação, de maneira que, se for o 

caso, a sua base de cálculo é reduzida para que seja observado o citado 

limitador. 

§ 3º O imposto correspondente à diferença de que trata o caput deve 

ser recolhido pelo adquirente ou responsável. 

§ 4º O disposto no caput não desobriga o contribuinte dos demais 

recolhimentos previstos no Simples Nacional. 

§ 5º A redução de base de cálculo de que trata o § 2º tem sua vigência 

limitada a 31 de dezembro de 2019.                                                                                                                                                                    

§ 6º Não se aplica o disposto no caput à entrada de matéria-prima no 

processo de produção. 

§ 7º Considera-se matéria-prima todo material agregado ao produto 

que é empregado na sua fabricação, tornando-se parte dele. 

SEÇÃO IV 

DO LOCAL DA OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO 

O estudo do local da operação é bem intuitivo. 

Art. 21. O local da operação ou da prestação, para os efeitos de 

cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: 

I - em se tratando de mercadoria ou bem: 

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

do fato gerador; 
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b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de 

documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação 

inidônea, como dispuser o regulamento; 

c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a 

represente, de mercadoria por ele adquirida no país, e que por ele não 

tenha transitado; 

d) importado do exterior, ainda que se destine a uso, consumo ou ativo 

permanente: 

1) o do estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço; 

2) o do domicílio, no Distrito Federal, do adquirente, quando este não 

for estabelecido; 

e) aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de 

mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou 

abandonados; 

f) o do estabelecimento adquirente, quando proveniente de outra 

unidade federada, de: 

1) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto, 

ressalvado o disposto no inciso V; 

2) bens adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, 

consumo ou ativo permanente; 

3) energia elétrica e de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis 

líquidos e gasosos dele derivados, quando não destinados à 

comercialização ou à industrialização; 

4) mercadoria destinada a estabelecimento em situação cadastral 

irregular; 

5) mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do 

imposto adquirida por contribuinte optante pelo Simples Nacional, 

instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 2006; 

g) o do estabelecimento alienante, inclusive na hipótese do inciso III 

do art. 23, relativamente à mercadoria a ser comercializada, sem 

destinatário certo, proveniente de outra unidade federada; 
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h) o da extração do ouro, quando não definido em lei como ativo 

financeiro ou instrumento cambial; 

i) o do desembarque do produto, na hipótese de captura de peixes, 

crustáceos e moluscos; 

j) o do estabelecimento em situação cadastral irregular, em relação ao 

estoque de mercadoria nele encontrado; 

l) o do estabelecimento do remetente, na hipótese: 

1) de operação interna destinada a comercialização sem destinatário 

certo; 

2) de operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo 

adquirente ou tomador seja não contribuinte localizado no Distrito 

Federal, em relação à diferença de que trata o art. 20. 

 

Para efeito de cobrança do imposto e definição do estabelecimento 

responsável, considera-se local da operação. 

a) aquele em que ocorreu a saída da mercadoria do estabelecimento, 

quando flagrada em situação fiscal irregular em seu transporte.  

b) quanto a bem importado do exterior, o do domicílio do adquirente, 

exceto quando não for contribuinte habitual do imposto.  

c) aquele de onde o ouro tenha sido extraído, em relação à operação 

em que passe a ser considerado como ativo financeiro ou instrumento 

cambial.  

d) aquele em que seja realizada a apreensão, no caso de arrematação 

de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendido. 

e) quanto à mercadoria importada do exterior o do estabelecimento 

destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação, promovida 

por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da 

Federação, esteja previamente vinculada ao objetivo de destiná-lo 

àquele. 
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Resposta: muito bem , vi que quase todo mundo acertou. Quem não 

acertou, descanse um pouco releia as últimas páginas. 

Gabarito: E 

II - em se tratando de prestação de serviço de transporte: 

a) onde tenha início a prestação, observado o disposto no 

§ 2º; 

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela 

falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de 

documentação inidônea, como dispuser o regulamento; 

c) o do estabelecimento destinatário, na hipótese de utilização, por 

contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se tenha iniciado 

em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou 

prestação subsequente; 

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

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de sons e 

imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e 

retransmissão, repetição, ampliação e recepção de serviço de 

comunicação de qualquer natureza; 

b) o do estabelecimento destinatário, na hipótese de utilização, por 

contribuinte do imposto, de serviço cuja prestação se tenha iniciado 

em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou 

prestação subsequente; 

b-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando 

prestado por meio de satélite; 

c) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos; 

IV - em se tratando de serviços prestados ou iniciados no exterior, o 

do estabelecimento ou, na falta deste, o do domicílio do destinatário; 

Começou lá fora e acabou aqui, vou cobrar. 

V - o do estabelecimento a que a lei atribui a responsabilidade pela 

retenção do imposto, no caso de mercadoria ou serviço sujeito ao 

regime de substituição tributária; 
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VI - o do estabelecimento que emita bilhete, exceto o de passagem, 

ou forneça ficha, cartão ou assemelhados, necessários à operação ou 

prestação. 

§ 1º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para 

depósito fechado do próprio contribuinte, no Distrito Federal, a 
posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do 

depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente. 

§ 2º As hipóteses de conexão e escala não descaracterizam como local 

da prestação do serviço de transporte de passageiros o do início da 

prestação, assim entendido aquele onde se inicia o trecho da viagem 

indicado no respectivo bilhete de passagem. 

§ 3º O disposto na alínea “c” do inciso I do caput deste artigo não se 

aplica às mercadorias recebidas de contribuintes de outra unidade 

federada, mantidas em regime de depósito no Distrito Federal. 

§ 4º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de 

serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em 

diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por 

períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais 

para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador 

e o tomador. 

 

§ 5º O disposto no inciso II, a, aplica-se também às prestações de que 

trata o art. 20, prestadas a não contribuinte do imposto. 

 

periodo  

definido

imposto é 

dividido
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QUESTÃO 1- TJ AL-JUIZ-FCC/2015 (ADAPTADA) 

 

De acordo com o disposto na Lei Complementar n° 87/1996 e na Lei 

Complementar n° 116/2003, o ICMS  

a) não incide, por expressa determinação constitucional, sobre a 

prestação de serviço de transporte com início em Goiânia e término em 

Brasília/DF, pois o Distrito Federal não é Estado federado, nem é 

tampouco dividido em Municípios.  

b) incide sobre prestação de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza.  

c) não incide sobre a entrada, no  DF, de lubrificantes e combustíveis 

líquidos, derivados de petróleo, adquiridos em operação interestadual, 

por empresa localizada no Município de Guará/DF, para uso e consumo 

desse estabelecimento adquirente 

d)  incide sobre a prestação de serviços de organização de festas (bufê) 

e sobre o fornecimento de alimentação e bebidas nelas servidos.  

e)  incide sobre a entrada de bem importado do exterior, por pessoa 

física não contribuinte habitual do imposto, para seu uso e consumo.   

QUESTÃO 2- SEFAZ PI- AUDITOR-FCC/2015(ADAPTADA) 

 

Considere:  

I. Patrícia Mellodi, pessoa física, adquiriu joias italianas, que haviam 

sido apreendidas pela Receita Federal, em licitação promovida por esse 

órgão, em Brasília.  

II. Empresa pavimentadora de Sobradinho-DF, inscrita como 
contribuinte do ISS, adquire óleo diesel proveniente do Ceará, para seu 

consumo.  

III. Clínica de radiologia do Dr. Ricardo Alexandre, de Brasília - DF, 

importa aparelho de tomografia da Alemanha.  
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IV. Empresa de propaganda e publicidade de Guará contrata serviço de 

comunicação prestado por empresa americana e iniciado naquele país.  

De acordo com a legislação, caracterizam-se como contribuintes do 

ICMS as pessoas das situações descritas em 

a) II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, III e IV, apenas. 

QUESTÃO 3 –SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 

 

Sobre os impostos, é correto afirmar: 

a) O ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 

seguradoras, pois se tratam de bens móveis destinados à mercancia. 

b) O IPVA não incide sobre a propriedade de aeronaves, mas incide 

sobre a propriedade de embarcações. 

c) O regime de apuração do Simples, apesar de dispensar aos seus 

optantes um regime tributário mais favorável, impede o direito ao 

aproveitamento de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. 

d) Há direito ao crédito do IPI na aquisição de insumos não tributados 

ou sujeitos à alíquota zero, pois o princípio da não cumulatividade não 

comporta exceção. 

e) Não incide ITCMD no inventário por morte presumida, pois o 

surgimento da obrigação tributária exige a ocorrência efetiva do fato 

gerador. 

QUESTÃO 4 – SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 (ADAPTADA) 

 

Segundo a Legislação do DF e alterações, incide o imposto sobre a 

entrada, no território do DF, de energia elétrica e petróleo, inclusive 

sobre 

a) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes    de   outra   unidade   da   Federação   e   destinados  à  
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comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

b) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, devendo o imposto ser 
recolhido em partes iguais para as duas unidades da Federação 

envolvidas na operação. 

c) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

d) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

e) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de outra unidade da Federação e não destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

QUESTÃO 5 – SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 (ADAPTADA) 

 

Considere as situações a seguir: 

I. A Fábrica de Instrumentos Musicais Nando Cordel, de Ilhéus-BA 

arremata em leilão promovido pela Secretaria da Receita Federal, em 

Vitoria - ES, um lote de guitarras havaianas que haviam sido 

apreendidas por aquele órgão, no Porto de Vitoria, por ingresso 

clandestino no país.  

II. Empresa pesqueira de Salvador - PE, após efetuar pesca em alto 

mar, desembarca pescados em Maragogi - AL.  

III. Michael Sullivan, pessoa física, domiciliado em Salvador importa 
uma piano da Alemanha e promove o desembaraço no porto de Santos-

SP.  

IV. A Fábrica de Instrumentos Musicais Nando Cordel, de Vitoria da 

Conquista - BA, emite nota fiscal referente à transmissão da 

propriedade de um lote de atabaques que mantinha depositado em 

armazém-geral de São Paulo - SP.  
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V. Mercadoria interceptada em território baiano sem estar 

acompanhada de documento fiscal, tendo a mesma saído de 

estabelecimento sediado no Município de Fortaleza - CE.  

Não havendo previsão específica de desoneração na legislação 

pernambucana, implica a obrigação de pagar ICMS ao Estado de 

Pernambuco APENAS o que consta em 

a) II, III e IV. 

b) V 

c) III, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, IV e V. 

QUESTÃO 6 – SEFAZ RS-AUDITOR-FUNDATEC/2014 

 

Em relação à hipótese de incidência do ICMS, assinale a alternativa 

correta. 

a) O Imposto não incide sobre o fornecimento de alimentação em 

restaurantes e estabelecimentos similares 

b) O Imposto incide sobre o fornecimento de bebidas em bares. 

c) O Imposto não incide sobre as mercadorias importadas do exterior 

d) O Imposto não incide sobre as prestações de serviço de transporte 

hidroviário de passageiros 

e) O Imposto incide sobre as prestações gratuitas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio 

QUESTÃO 7- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2013-ADAPTADA 

 

O Hotel Ricardo Alexandre, localizado em Brasília, possui um 

restaurante na cobertura, com vista panorâmica, onde são servidos o 

café da manhã, o almoço e o jantar, e também possui serviço de quarto 

24 horas, que serve refeições e bebidas com cardápio e preços 

diferenciados, e frigobar nos apartamentos de luxo. Considerando 

estas informações, NÃO há incidência de ICMS  

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 DISTRITO FEDERAL – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 52 de 78 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

a) no jantar, serviço no restaurante, desde que o hóspede tenha 

optado pela tarifa de hospedagem que incluía o valor da refeição. 

b) no café da manhã, servido no quarto, desde que o pagamento seja 

realizado no dia de saída do hotel, no momento do fechamento da 

conta.  

c) no almoço, servido no restaurante, desde que o cliente opte pelo 

buffet de preço fixo e o pagamento seja realizado no dia da saída do 

hotel.  

d) no almoço, servido no restaurante, desde que os insumos utilizados 

estejam sujeitos à isenção do ICMS e as bebidas estejam no regime de 

substituição tributária.  

e) no café da manhã, servido no restaurante, desde que o cliente opte 

pelo buffet de preço fixo e as bebidas estejam sujeitas à substituição 

tributária. 

QUESTÃO 8 – TRANSPETRO-CONTADOR-CESGRANRIO/2011 

 

O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito 

Federal, capitulada na Constituição Federal/88, art. 155 II. Essa 
competência implica, na prática, que cada estado e o Distrito Federal 

tenham o direito constitucional de legislar sobre o ICMS, redundando 

na existência de legislações próprias, autônomas e independentes. 

Entretanto, pelas determinações da Constituição Federal (art. 155, IV, 

V, VI e VII), compete ao Senado Federal estabelecer as alíquotas 

mínimas e máxima, aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação. Com base nesses pressupostos, 

considere uma empresa comercial, situada no estado da Bahia, que 

vendeu mercadorias para uma empresa prestadora de serviços, 

localizada no estado do Espírito Santo.  

Nessa operação interestadual, o ICMS cabível será calculado pela 

alíquota 

a) interna do estado remetente da mercadoria 

b) interna do estado destinatário da mercadoria 

c) interestadual em operações sudeste (Minas Gerais) para sudeste 

(Espírito Santo) 

d) nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro  
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Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual 

e) correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a 

alíquota interna do estado remetente 

QUESTÃO 9 –SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2010 

 

Com relação ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no 

estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/96 estabelece a 

obrigatoriedade do estorno do ICMS de que se tiver creditado o sujeito 

passivo, sempre que ocorrerem os fatos apresentados a seguir, à 

exceção de um. Assinale-o. 

a) A mercadoria vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 

b) A mercadoria for alienada por importância inferior ao valor que 

serviu de base de cálculo na operação de que decorreu sua entrada no 

estabelecimento. 

c) A mercadoria vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do 

estabelecimento. 

d) A mercadoria ou o serviço for objeto de saída ou prestação não 

tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da 

entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. 

e) A mercadoria for integrada ou consumida em processo de 

industrialização, quando a saída do produto resultante não for 

tributada ou estiver isenta do imposto. 

QUESTÃO 10 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

O ICMS 

I. não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e papel 

destinado à sua impressão.  

II. não incide sobre operações com ouro.  

III. não incide sobre operações de qualquer natureza de que decorra a 

transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial 

ou de outra espécie. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 
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a) II e III. 

b) III. 

c) I. 

d) I e III. 

e) II. 

QUESTÃO 11 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

A base de cálculo do ICMS no fornecimento de alimentação, bebidas e 

outras mercadorias é 

a) o valor da operação acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

b) o valor da prestação de serviço acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

c) o valor da operação, compreendendo a mercadoria e o serviço. 

d) apenas o valor da mercadoria fornecida. 

e) apenas o preço do serviço prestado no fornecimento. 

QUESTÃO 12 –SEAD AP-AUDITOR-FGV/2010(ADAPTADA) 

 
Sociedade empresária, exclusivamente prestadora de serviços de 

transporte, foi autuada pela fiscalização do DF (com exigência do ICMS 

e de multa), porque conduziu, em um de seus veículos, móveis de sua 

propriedade (estantes e mesas), de Guará- DF para São Luiz -MA, sem 

fazer incidir o imposto. 

Com relação a esse fato, assinale a alternativa correta. 

a) Inválida a autuação, pois não ocorreu o fato gerador do ICMS. 

b) Inválida a autuação, pois o ICMS é devido ao Estado do Maranhão. 

c) Válida a autuação, sendo devido, contudo, apenas o ICMS (e 

acréscimos moratórios), mas não multa, por falta de previsão legal. 

d) Válida a autuação, pois realizou-se uma prestação de serviço de 

transporte intermunicipal. 
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e) Inválida a autuação, pois tal atividade inclui-se no regime de 

substituição tributária. 

 

 

QUESTÃO 13 – SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2009(ADAPTADA) 

 

Assinale a alternativa que indique a hipótese de não-incidência do ICMS 

que não é definida pela Legislação do DF. 

a) Operação com mercadoria destinada a depósito fechado, do próprio 

contribuinte, localizado no DF, bem assim a operação de retorno, ao 

estabelecimento depositante. 

b) Aquisição de veículo novo por taxista e por portador de deficiência 

motora, desde que os mesmos não tenham adquirido veículo com 

isenção ou não incidência do ICMS em prazo inferior a 2 (dois) anos. 

c) Operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário. 

d) Operação com mercadoria de terceiro, na saída de estabelecimento 

de empresa de transporte ou de depósito, por conta e ordem desta. 

e) Operação com bens móveis salvados de sinistro em venda por 

empresa seguradora. 

QUESTÃO 14 – SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 

 

Com base nos arts. 7º, 8º e 10 da Lei Complementar no 87/96, para 

efeitos da exigência ou da restituição do imposto por substituição 

tributária, é INCORRETO afirmar: 

a) A entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente, 

ou em outro, por ele indicado, será considerada também como fato 

gerador do imposto. 

b) Na operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, 

destinada a consumidor final, o imposto será devido ao Estado onde 

estiver localizado o remetente e pago pelo adquirente. 

c) O contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, 

do valor do imposto pago a maior, atualizado segundo os mesmos 

critérios aplicáveis ao tributo, quando o pedido de restituição não for 

decidido no prazo de noventa dias. 
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d) O imposto a ser pago, em relação às operações subsequentes, 

corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da 

alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado 

de destino, sobre a respectiva base de cálculo, e o valor do imposto 

devido pela operação ou prestação própria do substituto. 

e) O imposto devido em razão de diferimento será pago pelo 

responsável, quando da entrada ou recebimento da mercadoria ou da 

saída subsequente por ele  promovida ou qualquer outra saída ou 

evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do 

pagamento do imposto. 

QUESTÃO 15- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 (ADAPTADA) 

 

O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços é fundamental para a definição do sujeito ativo 

da obrigação principal, titular da competência para exigir o 

cumprimento da obrigação tributária, como também para a definição 

do sujeito passivo responsável pelo seu cumprimento. Com base no 

art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, NÃO é devido ao DF o imposto 

decorrente de 

a) importação de mercadoria do exterior, desembarcada no porto de 

Vila Velha-ES, e enviada diretamente para estabelecimento comercial 

localizado em Brasília. 

b) apreensão de mercadoria por AFR, em um plantão rodoviário, na 

Rodovia Castelo Branco, no município de Guará-DF, a qual se 

encontrava em situação irregular pela falta de documentação fiscal. 

c) importação de mercadoria do exterior, apreendida pela Receita 

Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP, leiloada em 

Londrina-PR e arrematada por comerciante de Brasília. 

d) aquisição de bens destinados a uso ou consumo do estabelecimento, 

por contribuinte de Brasília, oriundos de empresa localizada em Betim-

MG, relativamente ao diferencial de alíquota. 

e) fornecimento de energia elétrica pela Usina Hidrelétrica de Furnas, 

estabelecida no rio Corumbá, em Caldas Novas-GO, para adquirente 

de Brasília. 

QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2008 

 

O montante do próprio imposto (ICMS) integra sua base de cálculo: 
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a) salvo no caso de importação de bens destinados ao ativo fixo. 

b) inclusive no caso de importação de mercadorias ou bens. 

c) nas operações internas e interestaduais, exclusive quanto às 

prestações de serviço de transporte. 

d) em algumas prestações de serviços de comunicação. 

e) apenas nos casos definidos na lei ordinária do Estado. 

QUESTÃO 17- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2006 

 

A pizzaria O2B, que ainda não está inscrita no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS, não tem salão para receber clientes em seu 

estabelecimento. As pizzas são preparadas e vendidas no balcão, para 

serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no domicílio 

da clientela, no próprio bairro da pizzaria, mediante uma taxa de 

entrega. Essa pizzaria 

a) é contribuinte do ICMS, porque fornece refeições. 

b) é contribuinte do ICMS, porque efetua saídas de mercadorias de seu 

estabelecimento. 

c) é contribuinte do Imposto Municipal sobre Serviços, e não do ICMS. 

d) é contribuinte tanto do ISSQN quanto do ICMS, por prestar serviço 

de transporte. 

e) será contribuinte do ICMS a partir da inscrição no Cadastro Estadual 

de Contribuintes do ICMS. 

QUESTÃO 18 –SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009(ADAPTADA) 

  

Com base nos ditames da legislação do DF, diferimento do ICMS é: 

a) uma espécie de suspensão do pagamento do imposto. Nele, ocorre 

a postergação do momento do lançamento do ICMS, mas não se altera 

a pessoa responsável pelo seu pagamento. Não se trata de benefício 

fiscal, portanto prescinde de autorização por convênio do CONFAZ. 

b) uma medida adotada pelo fisco para facilitar o controle da 
arrecadação e fiscalização do pagamento do imposto. Nele, ocorre a 

isenção do imposto em determinadas etapas iniciais da   circulação da  
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mercadoria, postergando a incidência do ICMS. Portanto, faz-se 

necessária autorização mediante convênio do CONFAZ. 

c) a transferência da responsabilidade tributária do ICMS para um 

contribuinte que participe de uma etapa subsequente da circulação da 

mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não necessitando, 

portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 

d) um benefício fiscal que necessita de autorização, mediante convênio 

do CONFAZ, para sua legitimação. No diferimento, ocorre uma 

postergação do momento do pagamento do ICMS, transferindo-se a 

responsabilidade para um substituto tributário. 

e) usado pelos Estados para facilitar o controle e a arrecadação do 

ICMS. Nele, o momento do lançamento do imposto é postergado, mas 

não é alterada a responsabilidade pelo pagamento. Trata-se de 

benefício fiscal que depende de autorização mediante convênio do 

CONFAZ. 

QUESTÃO 19 –SET RN- AUDITOR-ESAF/2005 

 

Considerando a legislação do ICMS, assinale os enunciados abaixo com 
F para falso e com V para verdadeiro e, a seguir, assinale a opção que 

indica a sequência correta. 

(   ) Para fins de substituição tributária, a base de cálculo, em relação 

às operações ou prestações antecedentes, é o valor da operação ou 

prestação praticado pelo contribuinte substituído. 

(   ) Nos casos de mercadoria cujo preço final a consumidor seja fixado 

por órgão público competente, a base de cálculo do ICMS, para fins de 

substituição tributária, é o preço fixado pelo órgão. 

(   ) Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, a base 

de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária, será o preço 

sugerido ou o valor da saída do substituto acrescido de margem de 

15%, o que for maior. 

a) V, V, F 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) V, F, F 

e) F, V, V 
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QUESTÃO 20-SEFAZ SP-AUDITOR-VUNESP/2002 

 

A base de cálculo do ICMS é: 

a) Na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, o valor 

da operação, mais seguro, juros, frete e IPI, quando não coincidir a 

incidência dos dois impostos sobre o produto. 

b) Na prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, o valor 

da mercadoria mais o valor do serviço, arbitrado em percentual sobre 

o valor da mercadoria. 

c) Na substituição tributária, o valor singelo da mercadoria para a 

primeira operação, acrescido do valor de frete, juros e seguro para a 

Segunda e de valor agregado arbitrado sobre as subsequentes. 

d) Na entrada de energia elétrica, o valor cobrado pela energia 

encaminhada e não pela energia recebida. 

e) Na saída de "software", o preço do programa acrescido de direitos 

autorais. 
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QUESTÃO 1- TJ AL-JUIZ-FCC/2015 (ADAPTADA) 

 

De acordo com o disposto na Lei Complementar n° 87/1996 e na Lei 

Complementar n° 116/2003, o ICMS  

a) não incide, por expressa determinação constitucional, sobre a 

prestação de serviço de transporte com início em Goiânia e término em 

Brasília/DF, pois o Distrito Federal não é Estado federado, nem é 

tampouco dividido em Municípios.  

b) incide sobre prestação de serviços de comunicação, por qualquer 

meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a 

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza.  

c) não incide sobre a entrada, no território do DF, de lubrificantes e 

combustíveis líquidos, derivados de petróleo, adquiridos em operação 

interestadual, por empresa localizada no Município de Guará-DF, para 

uso e consumo desse estabelecimento adquirente 

d)  incide sobre a prestação de serviços de organização de festas (bufê) 

e sobre o fornecimento de alimentação e bebidas nelas servidos.  

e)  incide sobre a entrada de bem importado do exterior, por pessoa 

física não contribuinte habitual do imposto, para seu uso e consumo.   

Resposta:  

Letra A : errada. Afirmativa sem pé nem cabeça.  

Letra B: errada. O serviço de comunicação tem que ser oneroso 

Letra C: incide sim. Se vai consumir é caso de incidência.  

Letra D: sobre a prestação de serviços só incide o ISS 

Letra E: gabarito. Importou, não interessa, incide ICMS 

Gabarito: E 

QUESTÃO 2- SEFAZ PI- AUDITOR-FCC/2015(ADAPTADA) 

 

Considere:  
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I. Patrícia Mellodi, pessoa física, adquiriu joias italianas, que haviam 

sido apreendidas pela Receita Federal, em licitação promovida por esse 

órgão, em Brasília.  

II. Empresa pavimentadora de Sobradinho - DF, inscrita como 

contribuinte do ISS, adquire óleo diesel proveniente do Ceará, para seu 

consumo.  

III. Clínica de radiologia do Dr. Ricardo Alexandre, Brasília - DF, 

importa aparelho de tomografia da Alemanha.  

IV. Empresa de propaganda e publicidade de Guará contrata serviço de 

comunicação prestado por empresa americana e iniciado naquele país.  

De acordo com a legislação, caracterizam-se como contribuintes do 

ICMS as pessoas das situações descritas em 

a) II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, III e IV, apenas. 

Resposta: 

Lei Complementar 87/96 

Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 

operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 

as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, 

mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:       

I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua 

finalidade;  

II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação 

se tenha iniciado no exterior; 

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 

abandonados;       
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IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados 

de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não 

destinados à comercialização ou à industrialização 

Gabarito: B 

QUESTÃO 3 –SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 

 

Sobre os impostos, é correto afirmar: 

a) O ICMS incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 

seguradoras, pois se tratam de bens móveis destinados à mercancia. 

b) O IPVA não incide sobre a propriedade de aeronaves, mas incide 

sobre a propriedade de embarcações. 

c) O regime de apuração do Simples, apesar de dispensar aos seus 

optantes um regime tributário mais favorável, impede o direito ao 

aproveitamento de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. 

d) Há direito ao crédito do IPI na aquisição de insumos não tributados 

ou sujeitos à alíquota zero, pois o princípio da não cumulatividade não 

comporta exceção. 

e) Não incide ITCMD no inventário por morte presumida, pois o 
surgimento da obrigação tributária exige a ocorrência efetiva do fato 

gerador. 

Resposta: já sei, alguns assuntos não vimos, blz. Mas vamos 

estudando e acumulando conhecimento. 

Letra A: errada. isso sabemos.  

Súmula Vinculante 32 

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 

seguradoras. 

Letra B: errada também. Na verdade o STF já se posicionou quanto a 

isso. Mas alguns Estados insistem em cobrar IPVA de aeronaves e 

embarcações. Saibam que a Bahia cobra. Veremos isso na aula de 

IPVA. Não percam. 

Letra C: CORRETA. Isso mesmo, empresas do simples não se creditam 

de ICMS nem de IPI. 

Letra D: errada. Esse princípio comporta exceção sim (pra variar 

sempre tem exceção) 
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Letra E: errada. Não percam os próximos capítulos . 

Gabarito: C 

QUESTÃO 4 – SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 (ADAPTADA) 

 

Segundo a lei Legislação do DF e alterações, incide o imposto sobre a 
entrada, no território do DF, de energia elétrica e petróleo, inclusive 

sobre 

a) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

b) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, devendo o imposto ser 

recolhido em partes iguais para as duas unidades da Federação 

envolvidas na operação. 

c) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 
comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

d) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

e) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de outra unidade da Federação e não destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

Resposta: incide na entrada no DF quando não vai haver 

comercialização posterior. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 5 – SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 (ADAPTADA) 

 

Considere as situações a seguir: 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00 DISTRITO FEDERAL – 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 65 de 78 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

I. A Fábrica de Instrumentos Musicais Nando Cordel, de Ilhéus-BA 

arremata em leilão promovido pela Secretaria da Receita Federal, em 

Vitoria - ES,   um lote    de     guitarras    havaianas   que haviam sido 

apreendidas por aquele órgão, no Porto de Vitoria, por ingresso 

clandestino no país.  

II. Empresa pesqueira de Salvador - PE, após efetuar pesca em alto 

mar, desembarca pescados em Maragogi - AL.  

III. Michael Sullivan, pessoa física, domiciliado em Salvador importa 

uma piano da Alemanha e promove o desembaraço no porto de Santos-

SP.  

IV. A Fábrica de Instrumentos Musicais Nando Cordel, de Vitoria da 

Conquista - BA, emite nota fiscal referente à transmissão da 

propriedade de um lote de atabaques que mantinha depositado em 

armazém-geral de São Paulo - SP.  

V. Mercadoria interceptada em território baiano sem estar 

acompanhada de documento fiscal, tendo a mesma saído de 

estabelecimento sediado no Município de Fortaleza - CE.  

Não havendo previsão específica de desoneração na legislação 
pernambucana, implica a obrigação de pagar ICMS ao Estado de 

Pernambuco APENAS o que consta em 

a) II, III e IV. 

b) V 

c) III, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, IV e V. 

Resposta:  

Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.  

Gabarito: C 

QUESTÃO 6 – SEFAZ RS-AUDITOR-FUNDATEC/2014 

 

Em relação à hipótese de incidência do ICMS, assinale a alternativa 

correta. 
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a) O Imposto não incide sobre o fornecimento de alimentação em 

restaurantes e estabelecimentos similares 

b) O Imposto incide sobre o fornecimento de bebidas em bares. 

c) O Imposto não incide sobre as mercadorias importadas do exterior 

d) O Imposto não incide sobre as prestações de serviço de transporte 

hidroviário de passageiros 

e) O Imposto incide sobre as prestações gratuitas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio 

Resposta: 

Olha só que beleeeeza, uma pergunta pra todo mundo acertar. 

A resposta é a letra B.  

Gabarito: B 

QUESTÃO 7- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2013-ADAPTADA 

 

O Hotel Ricardo Alexandre, localizado em Brasília, possui um 

restaurante na cobertura, com vista panorâmica, onde são servidos o 

café da manhã, o almoço e o jantar, e também possui serviço de quarto 

24 horas, que serve refeições e bebidas com cardápio e preços 
diferenciados, e frigobar nos apartamentos de luxo. Considerando 

estas informações, NÃO há incidência de ICMS  

a) no jantar, serviço no restaurante, desde que o hóspede tenha 

optado pela tarifa de hospedagem que incluía o valor da refeição. 

b) no café da manhã, servido no quarto, desde que o pagamento seja 

realizado no dia de saída do hotel, no momento do fechamento da 

conta.  

c) no almoço, servido no restaurante, desde que o cliente opte pelo 

buffet de preço fixo e o pagamento seja realizado no dia da saída do 

hotel.  

d) no almoço, servido no restaurante, desde que os insumos utilizados 

estejam sujeitos à isenção do ICMS e as bebidas estejam no regime de 

substituição tributária.  
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e) no café da manhã, servido no restaurante, desde que o cliente opte 

pelo buffet de preço fixo e as bebidas estejam sujeitas à substituição 

tributária. 

Resposta: 

E aí, acertou essa? A resposta tá logo na letra A 

Gabarito: A 

QUESTÃO 8 – TRANSPETRO-CONT-CESGRANRIO/2011(ADAP) 

 

O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito 

Federal, capitulada na Constituição Federal/88, art. 155 II. Essa 

competência implica, na prática, que cada estado e o Distrito Federal 

tenham o direito constitucional de legislar sobre o ICMS, redundando 

na existência de legislações próprias, autônomas e independentes. 

Entretanto, pelas determinações da Constituição Federal (art. 155, IV, 

V, VI e VII), compete ao Senado Federal estabelecer as alíquotas 

mínimas e máxima, aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação. Com base nesses pressupostos, 

considere uma empresa comercial, situada no estado da Bahia, que 
vendeu mercadorias para uma empresa prestadora de serviços, 

localizada no estado do Espírito Santo.  

Nessa operação interestadual, o ICMS cabível será calculado pela 

alíquota 

a) interna do estado remetente da mercadoria 

b) interna do estado destinatário da mercadoria 

c) interestadual em operações sudeste (Minas Gerais) para sudeste 

(Espírito Santo) 

d) nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 

Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual 

e) correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a 

alíquota interna do estado remetente 

Resposta: 
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Essa questão é meio difícil né? Vamos à resposta. E fique tranquilo, 

isto vai cair na sua prova. 

CF, art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre: 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro 

Estado, adotar-se-á a alíquota    interestadual   e caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;    

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente 

à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o 

inciso VII será atribuída:   

a)  ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;   

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do 

imposto;   

Gabarito: D 

QUESTÃO 9 –SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2010 

 

Com relação ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no 

estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/96 estabelece a 

obrigatoriedade do estorno do ICMS de que se tiver creditado o sujeito 

passivo, sempre que ocorrerem os fatos apresentados a seguir, à 

exceção de um. Assinale-o. 

a) A mercadoria vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 

b) A mercadoria for alienada por importância inferior ao valor que 

serviu de base de cálculo na operação de que decorreu sua entrada no 

estabelecimento. 

c) A mercadoria vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do 

estabelecimento. 

d) A mercadoria ou o serviço for objeto de saída ou prestação não 
tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da 

entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. 

e) A mercadoria for integrada ou consumida em processo de 

industrialização, quando a saída do produto resultante não for 

tributada ou estiver isenta do imposto. 
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Resposta: 

 

Essa questão também vai cair na sua prova. Coloquei aqui de 
propósito, pois ainda vamos estudar melhor isso, mas vai se 

preparando pois essa vai cair 

Resposta: 

A única incorreta é a letra B. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 10 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

O ICMS 

I. não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e papel 

destinado à sua impressão.  

II. não incide sobre operações com ouro.  

III. não incide sobre operações de qualquer natureza de que decorra a 

transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial 

ou de outra espécie. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) II e III. 

b) III. 

c) I. 

d) I e III. 

e) II. 

Resposta: 

O gabarito é letra D. Pô prof., mas incide ICMS sobre operações com 

ouro?????? Depende da operação. Se for uma operação em que o ouro 

é vendido como mercadoria para fabrico de poias, incide sim. Como a 

assertiva não disse qual o tipo de operação, está errada.  
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Gabarito: D 

QUESTÃO 11 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

A base de cálculo do ICMS no fornecimento de alimentação, bebidas e 

outras mercadorias é 

a) o valor da operação acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

b) o valor da prestação de serviço acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

c) o valor da operação, compreendendo a mercadoria e o serviço. 

d) apenas o valor da mercadoria fornecida. 

e) apenas o preço do serviço prestado no fornecimento. 

Resposta: 

Já sei, já sei, vai cair na prova. Com certeza vai. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 12 –SEAD AP-AUDITOR-FGV/2010(ADAPTADA) 

 

Sociedade empresária, exclusivamente prestadora de serviços de 
transporte, foi autuada pela fiscalização do DF (com exigência do ICMS 

e de multa), porque conduziu, em um de seus veículos, móveis de sua 

propriedade (estantes e mesas), de Guará-DF para São Luiz -MA, sem 

fazer incidir o imposto. 

Com relação a esse fato, assinale a alternativa correta. 

a) Inválida a autuação, pois não ocorreu o fato gerador do ICMS. 

b) Inválida a autuação, pois o ICMS é devido ao Estado do Maranhão. 

c) Válida a autuação, sendo devido, contudo, apenas o ICMS (e 

acréscimos moratórios), mas não multa, por falta de previsão legal. 

d) Válida a autuação, pois realizou-se uma prestação de serviço de 

transporte intermunicipal. 

e) Inválida a autuação, pois tal atividade inclui-se no regime de 
substituição tributária. 
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Resposta:  

 

Conduziu moveis de sua propriedade, não incide ICMS. 

 

Gabarito: A 
 

QUESTÃO 13 – SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2009(ADAPTADA) 

 

Assinale a alternativa que indique a hipótese de não-incidência do ICMS 

que não é definida pela Legislação do DF. 

a) Operação com mercadoria destinada a depósito fechado, do próprio 

contribuinte, localizado no DF, bem assim a operação de retorno, ao 

estabelecimento depositante. 

b) Aquisição de veículo novo por taxista e por portador de deficiência 

motora, desde que os mesmos não tenham adquirido veículo com 

isenção ou não incidência do ICMS em prazo inferior a 2 (dois) anos. 

c) Operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário. 

d) Operação com mercadoria de terceiro, na saída de estabelecimento 

de empresa de transporte ou de depósito, por conta e ordem desta. 

e) Operação com bens móveis salvados de sinistro em venda por 

empresa seguradora. 

Resposta: e aí, tá prestando atenção na aula? Se está, viu que ainda 

não estudamos isso. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 14 – SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 

 

Com base nos arts. 7º, 8º e 10 da Lei Complementar no 87/96, para 

efeitos da exigência ou da restituição do imposto por substituição 

tributária, é INCORRETO afirmar: 

a) A entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente, 

ou em outro, por ele indicado, será considerada também como fato 

gerador do imposto. 

b) Na operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, 

destinada a consumidor final, o imposto será devido ao Estado onde 

estiver localizado o remetente e pago pelo adquirente. 
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c) O contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, 

do valor do imposto pago   a   maior, atualizado  segundo os mesmos 

critérios aplicáveis ao tributo, quando o pedido de restituição não for 

decidido no prazo de noventa dias. 

d) O imposto a ser pago, em relação às operações subsequentes, 
corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da 

alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado 

de destino, sobre a respectiva base de cálculo, e o valor do imposto 

devido pela operação ou prestação própria do substituto. 

e) O imposto devido em razão de diferimento será pago pelo 

responsável, quando da entrada ou recebimento da mercadoria ou da 

saída subsequente por ele  promovida ou qualquer outra saída ou 

evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do 

pagamento do imposto. 

Resposta: sim, essa lei 87/96 é base para todas as legislações 

estaduais, então já sabe, tem que saber. 

 

Para o consumo de petróleo considera-se o imposto para o Estado onde 

ocorrer o consumo. Adivinha se foi lobby de deputados 

paulistas??????? 

Gabarito: B 

QUESTÃO 15- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 (ADAPTADA) 

 

O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços é fundamental para a definição do sujeito ativo 

da obrigação principal, titular da competência para exigir o 

cumprimento da obrigação tributária, como também para a definição 

do sujeito passivo responsável pelo seu cumprimento. Com base no 
art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, NÃO é devido ao DF o imposto 

decorrente de 

a) importação de mercadoria do exterior, desembarcada no porto de 

Vila Velha-ES, e enviada diretamente para estabelecimento comercial 

localizado em Brasília. 
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b) apreensão de mercadoria por AFR, em um plantão rodoviário, na 

Rodovia Castelo Branco, no município de Guará-DF, a qual se 

encontrava em situação irregular pela falta de documentação fiscal. 

c) importação de mercadoria do exterior, apreendida pela Receita 

Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP, leiloada em 

Londrina-PR e arrematada por comerciante de Brasília. 

d) aquisição de bens destinados a uso ou consumo do estabelecimento, 

por contribuinte de Brasília, oriundos de empresa localizada em Betim-

MG, relativamente ao diferencial de alíquota. 

e) fornecimento de energia elétrica pela Usina Hidrelétrica de Furnas, 

estabelecida no rio Corumbá, em Caldas Novas-GO, para adquirente 

de Brasília. 

Resposta: 

Não se esqueça, o ICMS vai para o Estado em que se realizar o leilão. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2008 

 

O montante do próprio imposto (ICMS) integra sua base de cálculo: 

a) salvo no caso de importação de bens destinados ao ativo fixo. 

b) inclusive no caso de importação de mercadorias ou bens. 

c) nas operações internas e interestaduais, exclusive quanto às 

prestações de serviço de transporte. 

d) em algumas prestações de serviços de comunicação. 

e) apenas nos casos definidos na lei ordinária do Estado. 

Resposta: pra você ir se preparando pros próximos capítulos. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 17- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2006 

 

A pizzaria O2B, que ainda não está inscrita no Cadastro de 

Contribuintes do ICMS, não tem salão para receber clientes em seu 
estabelecimento. As pizzas são preparadas e vendidas no balcão, para 

serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no  domicílio  
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da clientela, no próprio bairro da pizzaria, mediante uma taxa de 

entrega. Essa pizzaria 

a) é contribuinte do ICMS, porque fornece refeições. 

b) é contribuinte do ICMS, porque efetua saídas de mercadorias de seu 

estabelecimento. 

c) é contribuinte do Imposto Municipal sobre Serviços, e não do ICMS. 

d) é contribuinte tanto do ISSQN quanto do ICMS, por prestar serviço 

de transporte. 

e) será contribuinte do ICMS a partir da inscrição no Cadastro Estadual 

de Contribuintes do ICMS. 

Resposta: às vezes uma questão simples nos distrai e marcamos a 

alternativa errada. Não perca o foco, atenção sempre. A letra A tá de 

boca aberta pra te pegar, mas a certa é a letra B. Ué , por que a letra 

A está errada? Primeiro porque a letra B está mais certa. Sim tem isso 

também, temos que escolher a mais certa. Na letra A ficou muito vago, 

tipo a pizzaria poderia estra fornecendo essas refeições para seus 

funcionários ou algo assim. De qualquer maneiro temos que marar a 

mais certa. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 18 –SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009(ADAPTADA) 

  

Com base nos ditames da legislação do DF, diferimento do ICMS é: 

a) uma espécie de suspensão do pagamento do imposto. Nele, ocorre 

a postergação do momento do lançamento do ICMS, mas não se altera 

a pessoa responsável pelo seu pagamento. Não se trata de benefício 

fiscal, portanto prescinde de autorização por convênio do CONFAZ. 

b) uma medida adotada pelo fisco para facilitar o controle da 

arrecadação e fiscalização do pagamento do imposto. Nele, ocorre a 

isenção do imposto em determinadas etapas iniciais da circulação da 

mercadoria, postergando a incidência do ICMS. Portanto, faz-se 

necessária autorização mediante convênio do CONFAZ. 

c) a transferência da responsabilidade tributária do ICMS para um 

contribuinte que participe de uma etapa subsequente da circulação da 

mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não necessitando, 

portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 
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d) um benefício fiscal que necessita de autorização, mediante convênio 

do CONFAZ, para sua legitimação. No diferimento, ocorre uma 

postergação do momento do pagamento do ICMS, transferindo-se a 

responsabilidade para um substituto tributário. 

e) usado pelos Estados para facilitar o controle e a arrecadação do 
ICMS. Nele, o momento do lançamento do imposto é postergado, mas 

não é alterada a responsabilidade pelo pagamento. Trata-se de 

benefício fiscal que depende de autorização mediante convênio do 

CONFAZ. 

Resposta: muito bem, ainda não vimos isso. 

Gravem essa definição: a transferência da responsabilidade tributária 

do ICMS para um contribuinte que participe de uma etapa subsequente 

da circulação da mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não 

necessitando, portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 19 –SET RN- AUDITOR-ESAF/2005 

 

Considerando a legislação do ICMS, assinale os enunciados abaixo com 
F para falso e com V para verdadeiro e, a seguir, assinale a opção que 

indica a sequência correta. 

(  ) Para fins de substituição tributária, a base de cálculo, em relação 

às operações ou prestações antecedentes, é o valor da operação ou 

prestação praticado pelo contribuinte substituído. 

(   ) Nos casos de mercadoria cujo preço final a consumidor seja fixado 

por órgão público competente, a base de cálculo do ICMS, para fins de 

substituição tributária, é o preço fixado pelo órgão. 

(   ) Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante, a base 

de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária, será o preço 

sugerido ou o valor da saída do substituto acrescido de margem de 

15%, o que for maior. 

a) V, V, F 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) V, F, F 
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e) F, V, V 

Resposta : vamos exercitando e acumulando conhecimento. Apenas 

a última está errada.  

Gabarito: A 

QUESTÃO 20-SEFAZ SP-AUDITOR-VUNESP/2002 

 

A base de cálculo do ICMS é: 

a) Na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, o valor 

da operação, mais seguro, juros, frete e IPI, quando não coincidir a 

incidência dos dois impostos sobre o produto. 

b) Na prestação de serviço com fornecimento de mercadoria, o valor 

da mercadoria mais o valor do serviço, arbitrado em percentual sobre 

o valor da mercadoria. 

c) Na substituição tributária, o valor singelo da mercadoria para a 

primeira operação, acrescido do valor de frete, juros e seguro para a 

Segunda e de valor agregado arbitrado sobre as subsequentes. 

d) Na entrada de energia elétrica, o valor cobrado pela energia 

encaminhada e não pela energia recebida. 

e) Na saída de "software", o preço do programa acrescido de direitos 

autorais. 

Resposta: tá logo na letra A.  

Letra A: gabarito. 

Letra B: arbitramento???? 

Letra C: começou a invenção desde o singelo. 

Letra D: é pela energia recebida sim. 

Letra E: acrescido de direitos autorais???? 

Gabarito: A 
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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 


