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Iconografia 

Iremos agora mostrar alguns ícones gráficos que irão ilustrar a nossa 

apostila, no sentido de acompanhar o nosso assunto. Esses 

iconográficos irão aparecer sempre para demonstrar as seguintes 

ideias: 

 

CAI NA PROVA  

   

DESPENCA NA 

PROVA 

 

ESQUEMATIZOU  

 

ACORDE 

 

PEGADINHA  

 

ESSA 

CONFUNDE 

 

LISTA DE QUESTÕES  

 

COMPLEMENTO 

DO ALUNO 

 

ATENÇÃO  

 

INTERVALO 

 

QUESTÕES COMENTADAS  

 

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

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

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

sua apostila. 

Boa Leitura! 

Meus amigos, continuando a nossa saga rumo a sua aprovação, vamos 

dar sequência ao estudo do CTN. A aula ficou gigante, eu sei, mas vale 

a pena. Qualquer dúvida não deixe de acessar o fórum. Vamos nessa. 

 

LIVRO SEGUNDO 

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

Legislação Tributária 

Disposição Preliminar 

 

  Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os 

tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 

relações jurídicas a eles pertinentes. 
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A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e 

as convenções internacionais, os decretos e as normas 

complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e 

relações jurídicas a eles pertinentes. 

Certo. 

  Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

  I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; 

  II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto 

nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

  III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, 

ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito 

passivo; 

  IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, 

ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 

LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

LEIS

TRATADOS

CONVENÇÕES 
INTERNACIONAS

DECRETOS

NORMAS 
COMPLEMENTARES
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 V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 

a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas; 

 VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 

 

 

 

 

  § 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base 

de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso. 

 

 

 

 

 

SOMENTE A LEI PODE ESTABELECER

INSTITUIÇÃO DE 
TRIBUTOS OU 

EXTINÇÃO

DEFINIÇÃO DO FATO 
GERADOR E DO 

SUJEITO PASSIVO

FIXAÇÃO DE 
ALÍQUOTA E BASE 

DE CÁLCULO

MAJORAÇÃO OU 
REDUÇÃO

COMINAÇÃO DE 
PENALIDADES

HIPÓTESES DE EXCLUSÃO, 
SUSPENSÃO E EXTINÇÃO 

OU DISPENSA OU REDUÇÃO 
DE PENALIDADES
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  § 2º Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no 

inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva 

base de cálculo. 

   

 

Montillo, ex jogador de futebol resolve se candidatar a Prefeito. No fim 

do primeiro ano de mandato, vendo as contas da Prefeitura irem água 

abaixo, resolve no final do ano, tipo 31 de dezembro, através de 
Decreto, aumentar o IPTU, de acordo com o índice de inflação. O novo 

valor do imposto passa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Isso pode 

Arnaldo? E aí, o que você acha. Se você achou que não pode, beleza, 

mas pode sim. A simples atualização da base de cálculo, de acordo com 

os índices oficiais, não significa majoração. Mas Prof., a atualização foi 

por Decreto????? Não tem problema, como veremos em aulas 

vindouras (palavra feia né?), essa atualização pode sim ser feita por 

Decreto, sendo uma exceção à Legalidade. 

 

EQUIPARA-SE 
À 

MAJORAÇÃO

MODIFICAÇÃO 
DE SUA BASE 
DE CÁLCULO

QUE IMPORTE 
EM TORNÁ-LO 

MAIS 
ONEROSO
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Quanto ao Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana - 

IPTU, a matéria que poderá ser veiculada por decreto é a: 

c) atualização da base de cálculo, desde que por índice oficial de 

correção monetária; 

CERTO 

 Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 

modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que 

lhes sobrevenha. 

 

Brasil faz um tratado com o Uruguai se comprometendo a não cobrar 

II da maconha importada de lá. Pode isso? Pode. Se aparecer alguma 

outra lei aqui tratando sobre esse tema, essa lei terá que obedecer 

esse tratado. 

 Art. 99. O conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das 

leis em função das quais sejam expedidos, determinados com 

observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei. 

Nada a declarar. 

Normas Complementares 

  Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 

convenções internacionais e dos decretos: 

  I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

  II -   as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição 

administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa; 

  III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades 

administrativas; 

  IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios. 
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  Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo 

exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a 

atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo. 

 

 

O Código Tributário Nacional, em alguns de seus dispositivos, faz 

referência à incidência de juros de mora e à atualização do valor 

monetário da base de cálculo do tributo. Considere as afirmações 

abaixo. 

II. A observância das normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos exclui a imposição de 

penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor 

monetário da base de cálculo do tributo. 

Ceeeeeeeerto. 

 

 

São normas 
complementares das 

leis, dos tratados e das 
convenções 

internacionais e dos 
decretos:

os atos normativos expedidos 
pelas autoridades 

administrativas

as decisões dos orgõs singulares 
ou coletivos de jurisdição 
administrativa, a que a lei 
atribua eficácia normativa

as práticas reiteradamente 
observadas pelas autoridades 

administrativas

os convênios que entre si 
celebrem a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios
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Vigência da Legislação Tributária 

 

  Art. 101. A vigência, no espaço e no tempo, da legislação tributária 

rege-se pelas disposições legais aplicáveis às normas jurídicas em 

geral, ressalvado o previsto neste Capítulo. 

  Art. 102. A legislação tributária dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios vigora, no País, fora dos respectivos territórios, nos limites 

em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que 

participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais 

expedidas pela União. 

Só leitura.  

  Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: 

  I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na 

data da sua publicação; 

  II - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a 

seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação; 

  III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data 

neles prevista. 

 

 

• - os atos administrativos a que se refere o inciso 
I do artigo 100, na data da sua publicação;

I - os atos normativos 
expedidos pelas autoridades 

administrativas;

• - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 
100, quanto a seus efeitos normativos, 30 
(trinta) dias após a data da sua publicação;

II - as decisões dos órgãos 
singulares ou coletivos de 

jurisdição administrativa, a 
que a lei atribua eficácia 

normativa;

• - os convênios a que se refere o inciso IV do 
artigo 100, na data neles prevista.

IV- os convênios que 
celebrem entre si a União, 

os Estados, o DF e os 
municípios
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As decisões dos órgãos singulares a que a lei atribua eficácia normativa entram 

em vigor quanto a seus efeitos normativos, vinte dias após a data da sua 

publicação. 

Errado. 

  Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 

àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes 

a impostos sobre o patrimônio ou a renda: 

  I - que instituem ou majoram tais impostos; 

  II - que definem novas hipóteses de incidência; 

  III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de 

maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no 

artigo 178. 

 

 

Antes que você pergunte, kkkk, o aritgo 178 é esse, que veremos 

depois. 

Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 
àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de 
lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:

- que instituem 
ou majoram 

tais impostos;

- que definem 
novas hipóteses 
de incidência;

que extinguem ou 
reduzem isenções, 

salvo se a lei dispuser 
de maneira mais 

favorável ao 
contribuinte, e 

observado o disposto 
no artigo 178.
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  Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função 

de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, 

a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. 

Aplicação da Legislação Tributária 

  Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos 

geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 

ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do 

artigo 116. 

Esse artigo 116 vem daqui a pouquinho. 

 

III. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos 

geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 

ocorrência tenha tido início mas não esteja completa e desde que 

seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de 

penalidade à infração dos dispositivos interpretados.  

Errado. Temos que prestar bastante atenção nas palavras usadas 

nas assertivas. 

  Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:      

  I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, 

excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 

interpretados; 

Para aplicar uma lei fazendo com que ela retroaja, podemos até 

interpretar diferente do que foi interpretado na época, mas somente 

quando essa lei for expressamente interpretativa e não podemos 

retroagí-la para aplicar qualquer tipo de penalidade. 

 

Estado pretende dar aplicação a ato ou fato pretérito em face de lei 

nova tributária de caráter expressamente interpretativo com a 

finalidade de prescrever penalidade à infração dos dispositivos 

normativos por ela interpretados. Com base no Código Tributário 

Nacional, considere as seguintes afirmações. 
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I. Correto o entendimento do Estado, tendo em vista que a lei aplica-

se a ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja 

expressamente interpretativa.  

 

II. Equivocado o entendimento do Estado, pois a possibilidade de 
aplicação pretérita só ocorreria tratando-se de ato não 

definitivamente julgado.  

 

III. Equivocado o entendimento do Estado, pois nesse caso deve ser 

excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 

interpretados.  

E aí, vamos encarar??? Coloquei a questão completa.  

Gabarito....... 

A III tá certa. 

  Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

Repeti o comando do artigo, porque tinha ficado muito longe. 

  II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

  a) quando deixe de defini-lo como infração; 

  b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de 

ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha 

implicado em falta de pagamento de tributo; 

  c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 

vigente ao tempo da sua prática. 
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Interpretação e Integração da Legislação Tributária 

 

  Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto 

neste Capítulo. 

  Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade 

competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente, na ordem indicada: 

  I - a analogia; 

  II - os princípios gerais de direito tributário; 

  III - os princípios gerais de direito público; 

  IV - a equidade. 

 

tratando-se de ato 
não definitivamente 

julgado

quando deixe de 
defini-lo como 

infração

quando deixe de tratá-lo 
como contrário a qualquer 

exigência de ação ou 
omissão, desde que não 
tenha sido fraudulento e 
não tenha implicado em 
falta de pagamento de 

tributo

quando lhe comine 
penalidade menos 

severa que a 
prevista na lei 

vigente ao tempo da 
sua prática
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  Em relação à legislação tributária, a autoridade competente, na falta 

de disposição expressa, poderá utilizar sucessivamente: 

c) a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios 

gerais de direito público e a equidade; 

Certo. 

Temos que seguir essa ordem, sempre. Quando não pudermos usar o 

primeiro, seguimos para o segundo e assim por diante. Não podemos 

ir direto para a Equidade, por exemplo. 

  § 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de 

tributo não previsto em lei. 

  § 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do 

pagamento de tributo devido. 

 

 

ANALOGIA

PRICÍPIOS GERAIS DO 
DIREITO TRIBUTÁRIO

PRICÍPIOS GERAIS DO 
DIREITO PÚBLICO

EQUIDADE
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Guardem esses dois nãos. 

 

 

O Código Tributário Nacional estabelece que, na ausência de disposição 
expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária 

utilizará, sucessivamente, na ordem indicada: a analogia; os princípios 

gerais de Direito Tributário; os princípios gerais de Direito Público; a 

equidade.  

Em relação ao critério de interpretação anteriormente descrito, 

assinale a opção CORRETA. 

a) O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo 

não previsto em lei; e o emprego da equidade não poderá resultar na 

dispensa do pagamento de tributo devido.  

Certo.  

 Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários. 

 Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e 

o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, 

utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 

Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal 

ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias. 

 

 

O emprego da 
analogia não poderá 
resultar na exigência 

de tributo não 
previsto em lei

O emprego da 
eqüidade não poderá 
resultar na dispensa 

do pagamento de 
tributo devido.
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  Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre: 

  I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 

  II - outorga de isenção; 

  III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

 

 

Esse é o nosso SUOUDI. 

 

 

 

 

Os princípios 
gerais de direito 

privado utilizam-se 
para pesquisa da

definição, do 
conteúdo e do 

alcance

mas não para 
definição dos 

respectivos efeitos 
tributários.
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SU DE SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO 

OU DE OUTORGA DE ISENÇÃO 

DI DE DISPENSA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

ACESSÓRIAS. 

  Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina 

penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em 

caso de dúvida quanto: 

  I - à capitulação legal do fato; 

  II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza 

ou extensão dos seus efeitos; 

  III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 

  IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 

A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, 

interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado 

 

OU

DI

SU
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B) em caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais 

do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos. 

Certo. 

Obrigação Tributária 

Disposições Gerais 

 

  Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

  § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 

tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

  § 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por 

objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no 

interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. 

  § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 

converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade 

pecuniária. 

Esse artigo 113, nem preciso dizer, cai sempre. Mas é sempre mesmo. 

Como todos os outros assuntos, faremos vários exercícios de fixação. 

Você vai saber de trás pra frente, don’t worry, be happy. 

 

 

 

OBRIGAÇÃO 
PRINCIPAL

PERDEU, 
VAI PAGAR

OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA

PRESTAÇÕES 
POSITIVAS (FAZER) 

OU NEGATIVAS (NÃO 
FAZER)
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Fato Gerador 

  Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em 

lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

  Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação 

que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção 

de ato que não configure obrigação principal. 

Fato gerador é definido em lei. E pode existir obrigação acessória sem 

a principal. 

  Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido 

o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

  I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 

efeitos que normalmente lhe são próprios; 

  II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

 

 

 

 Vamos ver mais um macete:  

  

 

 

VIRA PRINCIPAL
EM RELAÇÃO À 

PENALIDADE 
PECUNIÁRIA

NÃO CUMPRIU
OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA
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Salvo disposição de lei em contrário, tratando-se de situação jurídica, 

considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos 

a) desde o momento em que esteja constituída, nos termos do direito 

aplicável. 

b) desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são 

próprios. 

O gaba preliminar foi a letra A. Como faltou a palavra definitivamente, 

a questão foi anulada.  

 

Considera-se ocorrido o fato gerador desde o momento 

e) em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias a que 

produza os efeitos que normalmente lhe são próprios, tratando-se de 

situação de fato. 

Beleza, agora temos FATO e MATERIAL. Gaba: certo. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 

atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. 

FATO MATERIAL

JURÍDICA DIREITO
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Você, poderá desconsiderar algum ato fraudulento ou que enseje uma 

fraude. É normalmente um procedimento que se faz em auditoria, 

verificar o que realmente houve, se há imposto a pagar, verificar a 

escrita contábil do contribuinte e por aí vai. 

  Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo 

disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos 

condicionais reputam-se perfeitos e acabados:   

  I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu 

implemento; 

Vou te pagar um salário de fiscal quando você passar no concurso. 

Então quando você passar, eu te pago um salário (implemento). 

Começa a valer nosso acordo quando você tomar posse.   

  II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato 

ou da celebração do negócio. 

Vou te pagar um salário de fiscal até você passar no concurso. Vou te 

pagando desde agora e paro de pagar quando você tomar posse 

(resolutória). Resolutória=desfaz=acaba=termina 

  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. 

Isso nos remete ao papo do imperador com seu filho, aquele papo 

sobre banheiro químico.  

Sujeito Ativo 

  Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito 

público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. 

Sou o titular da competência, sou o máximo, sou o sujeito ativo. 

  Art. 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de 

direito público, que se constituir pelo desmembramento territorial de 

outra, sub-roga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará 

até que entre em vigor a sua própria. 
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A cidade de Vila Velha resolve se separar do Espírito Santo, e formar 

um novo Estado. Esse novo Estado vai usar a legislação tributária do 

Espírito Santo até fazer a sua própria legislação.  

 

Sujeito Passivo 

Disposições Gerais 

  Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada 

ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 

Sujeito passivo só se dá mal, só paga a conta. 

  Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 

  I-contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 

que constitua o respectivo fato gerador; 

  II-responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 

obrigação decorra de disposição expressa de lei. 

Passei, passei no concurso, vou comprar um carro. Quem vai pagar o 

IPVA?? Euzinho, sou nesse caso o contribuinte. 

Passei, passei no concurso, vou pagar imposto de renda? Claro, mas a 

Entidade na qual você passou será a responsável por descontar de sua 

folha salarial e repassar o IR. É a responsável. 

   Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada 

às prestações que constituam o seu objeto. 

Falei, sujeito passivo só se dá mal. 

  Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções 

particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição 

legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. 

Estou alugando uma casa em frente ao mar, afinal passei no concurso 

que sempre desejei. Se eu não pagar o IPTU, o Município vai cobrar de 

mim, afinal no contrato de aluguel está escrito que eu devo pagar?  

Não, o Município vai cobrar do proprietário, que é o contribuinte de 

direito, independentemente do que está estipulado no contrato. 
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Solidariedade 

 

  Art. 124. São solidariamente obrigadas: 

   I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que 

constitua o fato gerador da obrigação principal; 

   II - as pessoas expressamente designadas por lei. 

  Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta 

benefício de ordem. 

O que é esse benefício de ordem? A, B e C alugam um imóvel. O 

Município resolve cobrar de A. Mas também pode cobrar de B ou de C. 

E eles, A, B e C não podem dizer: Ô Município, cobre primeiro dele, não 

de mim. O Município pode cobrar de qualquer um deles, sem se 

importar com a ordem. 

 

O Código Tributário Nacional, em seu Título II, disciplina, 

especificamente, a obrigação tributária, tratando de seu fato gerador, 

dos sujeitos ativo e passivo, solidariedade, capacidade, domicílio e 

responsabilidade tributárias.  

A respeito desse regramento, assinale a alternativa que apresenta uma 

afirmação INCORRETA. 

a) A solidariedade referida no artigo 124 do Código Tributário Nacional 

comporta benefício de ordem, aplicando- se às pessoas que tenham 
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação 

principal e às pessoas expressamente designadas por lei. 

Errado. 

  Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os 

efeitos da solidariedade: 

  I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos 

demais; 
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 II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo 

se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a 

solidariedade quanto aos demais pelo saldo; 

 III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 

obrigados, favorece ou prejudica aos demais. 

Eu tenho seis irmãos e estamos devendo IPTU. Se eu pago, todo 

mundo se aproveita e ninguém fica devendo. 

Recebi em relação a esse imóvel uma isenção ou uma remissão. Que 

bom ninguém deve mais nada. A isenção ou a remissão foi só pra mim. 

Babou, os outros cinco irmãos vão ter que pagar a parte deles. 

A prescrição foi interrompida, tá todo mundo no mesmo barco, pro bem 

ou pro mal. 

 

No que concerne à responsabilidade tributária, sabe-se que são 

solidariamente obrigadas:  

I. As pessoas que tenham interesses comuns na situação que constitua 

o fato gerador da obrigação.  

II. As pessoas expressamente designadas por lei.  

Assinale a alternativa que RETRATA a veracidade do princípio da 

solidariedade. 

a) O pagamento efetuado por um dos obrigados não aproveita aos 

demais. 

b) A isenção ou a remissão de crédito exonera todos os obrigados, 

mesmo que outorgada pessoalmente a um deles. 

c) A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados, 

não favorece e nem prejudica aos demais. 

d) A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica os demais. 

Gabarito: D 
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                Capacidade Tributária 

  Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 

  I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

  II-de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem 

privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou 

profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios; 

  III-de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 

configure uma unidade econômica ou profissional. 

Não quero nem saber, não tem mimimi, você tem um ano de idade, 

recebe uma herança, já é contribuinte. 

Domicílio Tributário 

  Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de 

domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se 

como tal: 

  I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo 

esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade; 

  II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas 

individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que 

derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento; 

  III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas 

repartições no território da entidade tributante. 

  § 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer 

dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do 

contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da 

ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. 

  § 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, 

quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do 

tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. 

Contribuinte escolheu como domicílio uma birosca no cume de uma 

favela no Rio de Janeiro, sendo que esse espertinho tem um consultório 

dentário no Leblon. Óbvio que esse domicílio será recusado. 
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De regra, o contribuinte tem domicílio fiscal ou tributário:  

a) no local que estabelecer residência com vontade definitiva ou, caso 

tenha diversas residências, naquela que fique a maior parte do tempo; 

b) onde é sua residência habitual; 

c) no lugar onde eleger, desde que não recusado pela autoridade 

administrativa; 

Veja no começo do artigo, diz : na falta de eleição...... 

Gabarito: C 

Responsabilidade Tributária 

Disposição Geral 

  Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir 

de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 

pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo 

a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 

supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 

 

 

A lei pode atribuir responsabilidade tributária a terceira pessoa.  
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Responsabilidade dos Sucessores 

  Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos 

tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição à 

data dos atos nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos 

mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até 

a referida data. 

Só leitura 

  Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 

seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 

assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais 

bens, ou a contribuições de melhoria, sub- rogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 

quitação. 

Comprei aquela casa defronte ao mar (defronte é dose). Na escritura 

estava escrito que o imóvel estava livre de ônus. Comprei. Posso ser 

cobrado por débitos anteriores à compra? Não. 

  Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-

rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

O preço pago cobre tudo. 

  Art. 131. São pessoalmente responsáveis: 

  

RESPONSABILIDA
DE TRIBUTÁRIA 

SÓ POR LEI
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   I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens 

adquiridos ou remidos;   

  II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos 

devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada 

esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da 

meação; 

  III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da 

abertura da sucessão. 

Responsabilidade pessoal, sempre cai (novidade né?) 

 

De cujus, para quem não sabe, é aquele que morreu. De cuja sucessão 

se trata.  

  Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 

pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de 

direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. 

Até a data da venda, a empresa que surgir vai ser responsável. A partir 

da existência dessa nova empresa, essa nova empresa será 

contribuinte.  

 

 

RESPONSABILIDADE PESSOAL

ADQUIRENTE OU 
REMITENTE , PELOS 

TRIBUTOS RELATIVOS 
AOS BENS ADQUIRIDOS 

OU REMIDOS; 

O SUCESSOR A QUALQUER 
TÍTULO E O CÔNJUGE 

MEEIRO, PELOS TRIBUTOS 
DEVIDOS PELO DE CUJUS 
ATÉ A DATA DA PARTILHA 

OU ADJUDICAÇÃO, 
LIMITADA ESTA 

RESPONSABILIDADE AO 
MONTANTE DO QUINHÃO 

DO LEGADO OU DA 
MEAÇÃO

ESPÓLIO, PELOS TRIBUTOS 
DEVIDOS PELO DE CUJUS 

ATÉ DATA DA ABERTURA DA 
SUCESSÃO
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de 

extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração 

da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 

remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou 

sob firma individual. 

Continuou a firma, com outo nome, mesmo negócio, segue o jogo. 

  Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir 

de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento 

comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva 

exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome 

individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

   I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 

indústria ou atividade; 

   II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 

exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da 

alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 

indústria ou profissão. 

Vendi minha clínica veterinária, fui estudar para concurso. Quem 

comprou continua com a clínica, responde integralmente. Eu vendi a 

abri outra clínica em outro lugar. Aí a responsabilidade já é subsidiária. 

  § 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de 

alienação judicial 

  I – em processo de falência;  

  II–de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação 

judicial. 

Na falência ou recuperação judicial, quem compra está livre de ônus 

em relação a tributos anteriores.  

  § 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o 

adquirente for:  

  I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade 

controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial; 
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  II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, 

consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou 

de qualquer de seus sócios; ou  

  III – identificado como agente do falido ou do devedor em 

recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. 

  § 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de 

empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de 

depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, 

contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o 

pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao 

tributário.  

Isso foi feito para que não haja fraude na falência. (você acha que 

funcionou?). 

Responsabilidade de Terceiros 

  Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento 

da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 

com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 

responsáveis: 

  I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 

  II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados 

ou curatelados; 

  III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos 

por estes; 

  IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio; 

  V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida 

ou pelo concordatário; 

  VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos 

tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em 

razão do seu ofício; 

  VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 

  Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 

penalidades, às de caráter moratório. 
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  Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 

ou estatutos: 

  I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

  II - os mandatários, prepostos e empregados; 

  III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DE 

TERCEIROS

TABELIÃES 
E 

ESCRIVÃES

SÓCIOS

PAIS

TUTORES E 
CURADORES

ADMINISTRADORES

SÍNDICO E O 
COMISSÁRIO

INVENTARIANTE
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Responsabilidade por Infrações 

  Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 

ato. 

 

Está escrito independe, não depende, prescinde. 

  Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

  I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou 

contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de 

administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 

cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

  II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente 

seja elementar; 

  III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de 

dolo específico: 

  

PESSOALMENTE 
RESPONSÁVEIS

AS DO 
ARTIGO 

ANTERIOR

MANDATÁRIOS, 
PREPOSTOS E 
EMPREGADOS

DIRETORES, 
GERENTES OU 

REPRESENTANT
ES DE PJ 
DIREITO 
PRIVADO
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 a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem 

respondem; 

 b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus 

mandantes, preponentes ou empregadores; 

 c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado, contra estas. 

 

 

Segundo o Código Tributário Nacional de acordo com o Art. 137 a 

responsabilidade é pessoal ao agente quando :  

 c) as infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo 

específico. 

Certo. 

  Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 

infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido 

e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela 

autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de 

apuração. 

  Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 

apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 

medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

Denúncia espontânea, o contribuinte antes de qualquer ação do Fisco, 

confessa que deve e paga o tributo. 

Crédito Tributário 

Disposições Gerais 

 

  Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a 

mesma natureza desta. 
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 Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua 

extensão ou seus efeitos, ou  as  garantias  ou os  privilégios a ele 

atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não afetam a obrigação 

tributária que lhe deu origem. 

 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se 

modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, 

nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, 

a sua efetivação ou as respectivas garantias. 

Vamos lendo e relendo. 

Constituição de Crédito Tributário 

Lançamento 

  Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa 

constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o 

procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 

gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 

calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 

sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

  Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é 

vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

Autoridade administrativa é você, Auditor Fiscal, que vai constituir o 

crédito tributário. E você terá a obrigação de constituir esse crédito. 

Mas Prof., o contribuinte é pobre, está em situação apertada, o que 

faço? Não quero nem saber, não é discricionário, tem que lançar.  

  Art. 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor 

tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-

se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência 

do fato gerador da obrigação. 

  Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato 

gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que 

posteriormente modificada ou revogada. 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 35 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

O lançamento tributário:  

 a) reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e é 

regido pela lei vigente, mesmo que venha a ser revogada ou 

modificada. 

Certo. 

 § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes 

de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao 

crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, 

para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

  § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por 

períodos certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe 

expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. 

 

 

Após a ocorrência do fato gerador do tributo, a legislação que instituir 

novos critérios de apuração, ampliando os poderes de fiscalização da 

autoridade administrativa, poderá ser aplicada para lançamentos de 

constituição de créditos tributários que se refiram a fatos geradores 

passados. 

Certo.  

   

  Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só 

pode ser alterado em virtude de: 

  I - impugnação do sujeito passivo; 

  II - recurso de ofício; 

  III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos 

previstos no artigo 149. 
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Prof. o que é impugnação? É o que a maioria dos contribuintes faz. Eles 

entram com recurso dizendo que o lançamento está errado, por isso 

ou por aquilo. Normalmente só para ganhar tempo. 

  Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de 

decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela 
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode 

ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato 

gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

Alteração de critérios jurídicos, só valem pra frente. 

              Modalidades de Lançamento 

  Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito 

passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação 

tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre 

matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 

  § 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, 

quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante 

comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o 

lançamento. 

  § 2º Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame 

serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que 

competir a revisão daquela. 

ALTERAÇÃO DO 
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JÁ NOTIFICADO 

AO SP
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OFÍCIO DA 

AUTORIDADE ADM.
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Lançamento pelo próprio declarante é a modalidade de lançamento por 

declaração. 

 

Em determinado Município, prevê-se que os contribuintes do ITBI 

(Imposto sobre a Transmissão onerosa, por ato “inter vivos”, de Bens 

Imóveis) devem apresentar à autoridade tributária competente, em 

formulário próprio, informação sobre a alienação do imóvel, indicando, 

inclusive, o valor do negócio jurídico. A partir destes dados, a 

autoridade irá apurar o valor devido, a título de ITBI, identificando o 

sujeito passivo e notificando-o a pagar o valor apurado. 

Esta previsão municipal, no que tange ao lançamento do ITBI, 

corresponde ao: 

d) lançamento por declaração. 

Certo. 

  Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em 

consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos 

jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará 

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

as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos 

expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, 

ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 

administrativa ou judicial. 

Isso é bem óbvio, você terá que verificar se o lançamento está com os 

valores corretos, não defasados ou burlados. 

  Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade 

administrativa nos seguintes casos: 

   I - quando a lei assim o determine; 

   II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no 

prazo e na forma da legislação tributária; 
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  III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado 

declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e 

na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento 

formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não 

o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; 

  IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 

qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 

declaração obrigatória; 

  V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa 

legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo 

seguinte; 

  VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de 

terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 

pecuniária; 

  VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em 

benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 

  VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado 

por ocasião do lançamento anterior; 

  IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude 

ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela 

mesma autoridade, de ato ou formalidade especial. 

 

Podem reler trocentas vezes esse artigo. 

 

Peguei pesado agora. 

Constituem hipóteses de revisão de ofício do lançamento efetuado pela 

autoridade administrativa, exceto quando 

a) deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião 

do lançamento anterior 
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b) se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro 

legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade 

pecuniária. 

c) se comprove falsidade, erro ou omissão quanto aos elementos 

definidos pela autoridade administrativa como sendo de declaração 

obrigatória. 

d) a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, 

deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido 

de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-

se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela 

autoridade. 

e) se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, 

agiu com dolo, fraude ou simulação. 

Gabarito C  

  Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada 

enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 

Isso é simples, se está extinto o crédito, ele morreu. 

  Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos 

tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar 

o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-

se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da 

atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. 

 

De acordo com o Código Tributário Nacional, assinale a alternativa que 

indica o tipo de lançamento que ocorre quanto aos tributos cuja 

legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento 

sem prévio exame da autoridade administrativa, e, opera-se pelo ato 

em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade 

exercida pelo obrigado, constitui o crédito tributário. 

e) Lançamento por homologação. 

Certo 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 40 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

  § 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo 

extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação 

ao lançamento. 

O pagamento extingue o crédito, beleza. Mas temos que ver se foi pago 

a contento. Caso haja a homologação, tá ótimo, acaba aí. Caso se 

comprove algum erro, vamos ter que ver o que ocorreu,   

  § 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos 

anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por 

terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. 

  § 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, 

considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, 

na imposição de penalidade, ou sua graduação. 

  § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, 

a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que 

a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o 

lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada 

a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. 

 

Suspensão do Crédito Tributário 

Disposições Gerais 

  Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

   I - moratória; 

   II - o depósito do seu montante integral; 

   III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras 

do processo tributário administrativo; 

LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO

5 ANOS A PARTIR 
DO FATO GERADOR
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 IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 

 V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial;  

 VI – o parcelamento. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 

obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja suspenso, ou dela consequentes. 

 

 

 

MODERECOCOPA. 

Que isso????? Mnemônico para casos de suspensão do crédito 

Moratória. É o MO 

  Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: 

  I - em caráter geral: 

  a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o 

tributo a que se refira; 

  b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida 

quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito 

privado; 

MO
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  II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, 

desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. 

  Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever 

expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território 

da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada 

classe ou categoria de sujeitos passivos. 

 

A moratória 

 d) deve ser concedida por lei do ente político competente para a 
instituição de tributo, significando dilação do prazo para pagamento do 

crédito. 

Certo. 

  Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize 

sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de 

outros requisitos: 

  I - o prazo de duração do favor; 

  II - as condições da concessão do favor em caráter individual; 

  III - sendo caso: 

  a) os tributos a que se aplica; 

  b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a 

que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros 

à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter 

individual; 

  c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de 

concessão em caráter individual. 

  Art. 154. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente 

abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do 

despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado 

àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 
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  Parágrafo único. A moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude 

ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele. 

  Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera 

direito adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que 

o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou 

não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do 

favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: 

  I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou 

simulação do beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;   

  II - sem imposição de penalidade, nos demais casos. 

  Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido 

entre a concessão da moratória e sua revogação não se computa para 

efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso 
II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o 

referido direito. 

Moratória é simplesmente um alongamento do prazo de pagamento. 

 Parcelamento é o PA do mnemônico 

  Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição 

estabelecidas em lei específica.  

  § 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito 

tributário não exclui a incidência de juros e multas.  

  § 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições 

desta Lei, relativas à moratória.  

  § 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos 

créditos tributários do devedor em recuperação judicial 

  § 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo 

importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da 

Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste 

caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal 

específica.  

Atendendo a erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto 
à matéria de fato, a lei pode autorizar a autoridade administrativa a 

conceder, por despacho fundamentado,  
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a) anistia. 

b) moratória. 

c) parcelamento. 

d) remissão. 

e) compensação. 

E aí, tá prestando atenção na aula? Se está, sabe que a resposta não 

é parcelamento. É remissão. Vamos ver depois o que é isso. 

Extinção do Crédito Tributário 

Modalidades de Extinção 

  Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 

  I - o pagamento; 

  II - a compensação; 

  III - a transação; 

  IV - remissão; 

  V - a prescrição e a decadência; 

  VI - a conversão de depósito em renda; 

  VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos 

termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 

  VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º 

do artigo 164; 

  IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a 

definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de 

ação anulatória; 

  X - a decisão judicial passada em julgado. 
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  XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições 

estabelecidas em lei.   

  Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou 

parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua 

constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149. 

E agora, como gravar isso, tem mnemônico? Tem, mas não vale a 

pena, é muito grande. Então só nos resta decorar essa bagaça. 
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NÃO é causa de extinção do crédito tributário:  

a) remissão total ou parcial do crédito tributário cuja importância seja 

diminuta. 

b) decisão judicial passada em julgado. 

c) transação como forma de solução de litígio, quando a lei assim 

facultar aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. 

d) decisão administrativa irreformável que não mais possa ser objeto 

de ação anulatória. 

e) dação em pagamento de bem móvel, a critério da autoridade 

administrativa competente. 

Coloquei a questão toda para ajudar na memorização. 

Gabarito: E 

Pagamento 

  Art. 157. A imposição de penalidade não ilide o pagamento integral 

do crédito tributário. 

 Ilidir quer dizer refutar, negar, rebater.   

 Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de 

pagamento: 

  I - quando parcial, das prestações em que se decomponha; 

  II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros 

tributos. 

Segue o jogo.   

 Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o 

pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do 

sujeito passivo.   

 Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do 

pagamento, o vencimento do crédito ocorre trinta dias depois da data 

em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.  
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  Parágrafo único. A legislação tributária pode conceder desconto pela 

antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. 

  Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido 

de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem 

prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 

quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

  § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são 

calculados à taxa de um por cento ao mês. 

  § 2º O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta 

formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do 

crédito. 

 Também só leitura, mas leitura atenta, sempre prestando 

atenção.   

  Art. 162. O pagamento é efetuado: 

  I - em moeda corrente, cheque ou vale postal; 

  II - nos casos previstos em lei, em estampilha, em papel selado, ou 

por processo mecânico. 

  § 1º A legislação tributária pode determinar as garantias exigidas 

para o pagamento por cheque ou vale postal, desde que não o torne 

impossível ou mais oneroso que o pagamento em moeda corrente. 

  § 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com o 

resgate deste pelo sacado. 

  § 3º O crédito pagável em estampilha considera-se extinto com a 

inutilização regular daquela, ressalvado o disposto no artigo 150. 

  § 4º A perda ou destruição da estampilha, ou o erro no pagamento 

por esta modalidade, não dão direito a restituição, salvo nos casos 

expressamente previstos na legislação tributária, ou naquelas em que 

o erro seja imputável à autoridade administrativa. 

  § 5º O pagamento em papel selado ou por processo mecânico 

equipara-se ao pagamento em estampilha. 

Também nada a declarar  
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 Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do 

mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito 

público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes 

de penalidade pecuniária ou juros de mora,  a  autoridade  

administrativa  competente  para  receber  o pagamento determinará 

a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em 

que enumeradas: 

  I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em 

segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária; 

  II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e 

por fim aos impostos;  

  III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;  

  IV - na ordem decrescente dos montantes. 
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  Art. 164. A importância de crédito tributário pode ser consignada 

judicialmente pelo sujeito passivo, nos casos: 

  I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento 

de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação 

acessória; 

  II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências 

administrativas sem fundamento legal; 

  III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, 

de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. 

  § 1º A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante 

se propõe pagar. 

  § 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento se reputa 

efetuado e a importância consignada é convertida em renda; julgada 

improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o crédito 

acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

Consignação em pagamento: quero pagar, mas não aceitam, ou mais 

gente tá querendo me cobrar. Há toda uma ordem a ser seguida. 

 

A ação para consignação em pagamento em matéria tributária tem 

cabimento quando, 

d) dois sujeitos ativos exigem tributos idênticos sobre o mesmo fato 

gerador. 

Certo. 

Pagamento Indevido 

   

 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio 

protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a 

modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 

162, nos seguintes casos: 
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  I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior 

que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza 

ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido; 

  II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 

aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou 

conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;  

  III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão 

condenatória. 

  Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 

transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a 

quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo 

transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a 

recebê-la. 

  Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, 

na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, 

salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela 

causa da restituição. 

  Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir 

do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. 

 

Rende juros não capitalizáveis. 

  Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso 

do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

  I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção 

do crédito tributário;  

  II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar 

definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão 

judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a 

decisão condenatória. 

  Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão 

administrativa que denegar a restituição. 

  



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 51 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

 Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da 

ação judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data 

da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda 

Pública interessada. 

Denegar significa negar. Olho nesse prazo. Vou botar um exemplo que 

caiu em prova, vai facilitar bastante. 

 

Pela sistemática tributária em vigor, na hipótese de pagamento 

indevido, 

a) o prazo de prescrição é suspenso pelo início da ação judicial de 

restituição, recomeçando o seu curso, por inteiro, a partir da data da 

intimação feita a parte interessada. 

b) a restituição vence juros capitalizáveis, a partir da decisão, ainda 

que recorrível, que a determinar. 

c) prescreve em cinco anos a ação anulatória da decisão administrativa 

ou judicial que denegar a restituição. 

d) a restituição parcial do tributo não dará lugar à restituição, na 

mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, 

mesmo que referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas 

pela causa da restituição. 

Como podemos ver, as quatro estão erradas.  

Demais Modalidades de Extinção 

  Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, 

ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, 

autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos 

e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda 

pública.  

  Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei 

determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, 

não podendo, porém , cominar  redução  maior  que  a correspondente 

ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a 

data da compensação e a do vencimento. 
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Sempre que está escrito a lei pode, grave isso. Vincendo é o que 

ainda não venceu. 

  Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de 

tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do 

trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.  

Se o crédito ainda vai ser discutido ou está sendo discutido, não é 

possível a compensação.   

  Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos 

sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, 

mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e 

consequente extinção de crédito tributário. 

  Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar 

a transação em cada caso. 

Transação só por lei.  

   Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, 

por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito 

tributário, atendendo: 

  I - à situação econômica do sujeito passivo; 

  II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a 

matéria de fato; 

  III - à diminuta importância do crédito tributário; 

  IV - a considerações de equidade, em relação com as características 

pessoais ou materiais do caso; 

  V - a condições peculiares a determinada região do território da 

entidade tributante. 

  Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 

adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

 

Remissão é perdão.  
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Vamos decorar bem esse artigo 173. 

  Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 

  I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado; 

  II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, 

por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 

  Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se 

definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data 

em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela 

notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória 

indispensável ao lançamento. 

 

  

 O Código Tributário Nacional estabelece que o direito do fisco de 

constituir o crédito tributário se extingue após cinco anos contados: 

REMISSÃO

SITUAÇÃO 
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a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ter sido efetuado   

Certo. 

Opa, outro artigo importantíssimo 

 

 

  Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

  Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

  I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;  

  II - pelo protesto judicial; 

  III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

  IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 

em reconhecimento do débito pelo devedor. 
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Exclusão de Crédito Tributário 

Disposições Gerais 

  Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

  I - a isenção; 

  II - a anistia. 

  Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

 

 

 

 

A PRESRIÇÃO 
SE 
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por qualquer 
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Isenção 

  Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 

decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos 

para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo 

de sua duração. 

  Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do 

território da entidade tributante, em função de condições a ela 

peculiares. 

  Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é 

extensiva: 

  I - às taxas e às contribuições de melhoria; 

  II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

  Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função 

de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, 

a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.  

  Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, 

em requerimento com o qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 

previstos em lei ou contrato para sua concessão. 

   

EXCLUSÃO 

ISENÇÃO

ANISTIA
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  § 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o 

despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de 

cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do 

primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover 

a continuidade do reconhecimento da isenção. 

  § 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, 

aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

A isenção é prá frente. Se for dada por prazo certo e em função de 

determinadas condições, não pode ser revogada. Isso cai sempre 

 

Sobre a isenção, é correto afirmar que 

d) pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, salvo 

se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, 

observado o disposto no Código Tributário Nacional. 

Certo. 

Anistia 

  Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 

anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

  I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos 

que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude 

ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

  II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 

entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

  Art. 181. A anistia pode ser concedida: 

  I - em caráter geral; 

  II - limitadamente: 

  a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 
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  b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 

montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 

  c) a determinada região do território da entidade tributante, em 

função de condições a ela peculiares; 

  d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que 

a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade 

administrativa. 

  Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, 

em requerimento com a qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 

previstos em lei para sua concessão.  

  Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 

adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

 

Anistia é prá trás. Isenção é prá frente 

 

Garantias e Privilégios do Crédito Tributário 

Disposições Gerais 

 

ANISTIA
ISENÇÃO
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  Art. 183. A enumeração das garantias atribuídas neste Capítulo ao 

crédito tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas 

em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que 

se refiram. 

  Parágrafo único. A natureza das garantias atribuídas ao crédito 

tributário não altera a natureza deste nem a da obrigação tributária a 

que corresponda. 

  Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados 

bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito 

tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou 

natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida,  inclusive  

os  gravados  por  ônus  real  ou  cláusula de inalienabilidade ou 

impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da 
cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare 

absolutamente impenhoráveis. 

 Leitura, leitura 

  Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens 

ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a 

Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como 

dívida ativa. 

  Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de 

terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao 

total pagamento da dívida inscrita. 

  Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 

não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade 

de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por 

meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de 

transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e 

às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de 

capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a 

ordem judicial.  

  § 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-

á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato 

levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem 

esse limite.  
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 § 2º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que 

trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação 

discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem 

promovido.  

Artigos 185 e 185-A são importantes. Releia. 

Preferências 

  Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for 

sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos 

decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.  

Esse é tranquilo   

  Parágrafo único. Na falência:  

  I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei  falimentar, 

nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;  

  II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência 

dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e  

  III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.  

Esse da falência, confunde muito. Decore. Decore. Decore   

 Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a 

concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, 

concordata, inventário ou arrolamento. 

  Parágrafo único. O concurso de preferência somente se verifica entre 

pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 

  I - União; 

  II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e pró rata; 

  III - Municípios, conjuntamente e pró rata.  

  Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de 

fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.  

   

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 61 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

 § 1º Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes ao 

processo competente, mandando reservar bens suficientes à extinção 

total do crédito e seus acrescidos, se a massa não puder efetuar a 

garantia da instância por outra forma, ouvido, quanto à natureza e 

valor dos bens reservados, o representante da Fazenda Pública 

interessada. 

  § 2º O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. 

Créditos extraconcursais os que decorrerem de negócios celebrados 

com empresas já em processo de recuperação judicial.  

Reparem que não existe mais concordata.   

  Art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos 

habilitados em inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do 

monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de 

cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário 

ou arrolamento. 

   Parágrafo único. Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na 

forma do disposto no § 1º do artigo anterior.   

  Art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de 

direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no 

decurso da liquidação. 

  Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação 

de todos os tributos 

  Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da 

apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o 

disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.  

  Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou 

adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos 

relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

  Art. 193. Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhum 

departamento da administração pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, ou dos Municípios, ou sua autarquia, celebrará 

contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem que o 

contratante ou proponente faça prova da quitação de todos os tributos 

devidos à Fazenda Pública interessada, relativos à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre. 
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Já sei, muita leitura. 

                 Administração Tributária 

Fiscalização 

  Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, 

regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza 

do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 

autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua 

aplicação. 

  Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às 

pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que 

gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. 

 Todo mundo entra na dança.   

  Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação 

quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de 

examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos 

comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou 

da obrigação destes de exibi-los.  

  Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e 

fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão 

conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários 

decorrentes das operações a que se refiram. 

Conservados até que ocorra a prescrição. Prescrição. Prescrição.   

 Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a 

quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para 
que se documente o início do procedimento, na forma da legislação 

aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. 

  Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, 

sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando 

lavrados em separado deles se entregará, à pessoa sujeita à 

fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este 

artigo. 

Você intimou o contribuinte, tem que entregar uma via para ele. Pode 

ser até em papel de pão, mas tem que entregar e se possível, que o 

contribuinte coloque a via dele em um Livro Fiscal.  
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  Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à 

autoridade administrativa todas as informações de que disponham com 

relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

  I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 

  II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais 

instituições financeiras; 

  III - as empresas de administração de bens; 

  IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

  V - os inventariantes; 

  VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

  VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em 

razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

  Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a 

prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante 

esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, 

ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

 

 

Podem, em decorrência do sigilo profissional, recusar a fornecer a 

autoridades administrativas responsáveis pela fiscalização tributária 

informações sobre bens, negócios ou atividades de terceiros os 

a) corretores. 

b) advogados. 

c) leiloeiros. 

d) inventariantes. 

e) tabeliães. 

Gabarito: B 
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  Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 

divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 

informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 

financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o 

estado de seus negócios ou atividades.  

  § 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos 

no art. 199, os seguintes:  

  I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  

  II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da 

Administração Pública, desde  que  seja  comprovada a instauração 

regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade 

respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se 

refere a informação, por prática de infração administrativa. 

  § 2º O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da 

Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente 

instaurado, e a entrega será feita pessoalmente à autoridade 

solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure 

a preservação do sigilo. 

  § 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a:  

  I – representações fiscais para fins penais; 

  II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; 

  III – parcelamento ou moratória 

  Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a 

fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na 

forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

  Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida 

em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com 

Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 

tributos.  

 

 NÃO É VEDADA A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A  
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   Art. 200. As autoridades administrativas federais poderão requisitar 

o auxílio da força pública federal, estadual ou municipal, e 

reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício 

de suas funções, ou quando necessário à efetivação dê medida prevista 

na legislação tributária, ainda que não se configure fato definido em lei 

como crime ou contravenção. 

Eu mesmo já pedi. Quando o contribuinte vê que você realmente 

chamou a polícia, ele para de encher o saco. 

                   Dívida Ativa 

  Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito 

dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa 
competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela 

lei ou por decisão final proferida em processo regular. 

  Parágrafo único. A fluência de juros de mora não exclui, para os 

efeitos deste artigo, a liquidez do crédito. 

  Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela 

autoridade competente, indicará obrigatoriamente: 

  I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem 

como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de 

outros; 

REPRESENTAÇÕES FISCAIS 
PARA FINS PENAIS 

INSCRIÇÕES NA DÍVIDA 
ATIVA DA FAZENDA 

PÚBLICA

PARCELAMENTO OU 
MORATÓRIA
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  II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora 

acrescidos; 

  III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a 

disposição da lei em que seja fundado; 

  IV - a data em que foi inscrita; 

   V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se 

originar o crédito. 

  Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, 

a indicação do livro e da folha da inscrição. 

 

 

  Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 

anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição 

e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser 

sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da 

certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o 
prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte 

modificada.   

o nome do devedor 
e, sendo caso, o dos 

co-responsáveis, bem 
como, sempre que 

possível, o domicílio 
ou a residência de 

um e de outros

- a quantia devida e a 
maneira de calcular os 

juros de mora 
acrescidos

a origem e natureza 
do crédito, 

mencionada 
especificamente a 

disposição da lei em 
que seja fundado

a data em que foi 
inscrita

sendo caso, o número 
do processo 

administrativo de que 
se originar o crédito. O termo de inscrição 

indicará 
obrigatoriamente 
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  Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza 

e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. 

  Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e 

pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do 

terceiro a que aproveite. 

Presunção juris tantum, relativa. 

 

Nos termos do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente 

inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova 

pré-constituída. Referida presunção é: 

b) relativa. 

Certo. 

                   Certidões Negativas 

  Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado 

tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à 

vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal 

e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o 

pedido. 

  Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos 

termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 

(dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

  Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso 

de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa. 

  Art. 207. Independentemente de disposição legal permissiva, será 

dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, 

quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a 

caducidade de direito, respondendo, porém, todos os participantes no 

ato pelo tributo porventura devido, juros de mora e penalidades 

cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade seja 

pessoal ao infrator. 
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  Art. 208. A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que 

contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza pessoalmente 

o funcionário que a expedir, pelo crédito tributário e juros de mora 

acrescidos. 

  Parágrafo único. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade 

criminal e funcional que no caso couber. 

 

Tem os mesmos efeitos da certidão negativa a certidão de que conste 

a existência de créditos 

d) que estejam em moratória. 

Certo. Ué, não entendi, onde tá escrito isso? Aqui: “ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa”. Moratória suspende a exigibilidade do 

crédito. 

           Disposições Finais e Transitórias 

  Art. 209. A expressão "Fazenda Pública", quando empregada nesta 

Lei sem qualificação, abrange a Fazenda Pública da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 

  Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão 

contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se 

o de vencimento. 

  Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de 

expediente normal na repartição em que corra o processo ou deva ser 

praticado o ato. 

Ufa, chegamos ao final. O CTN continua, mas os demais artigos foram 

muito modificados, então não vale a pena perdermos tempo com eles.  
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QUESTÃO 1-SEFAZ PE-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

De acordo com o CTN, 

a) a extinção das obrigações do falido prescinde da prova de quitação 

de todos os tributos. 

b) nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será 

proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens 

do espólio, ou às suas rendas. 

c) na falência, o crédito tributário prefere aos créditos extraconcursais 

ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei 

falimentar, mas não aos créditos com garantia real, no limite do valor 

do bem gravado. 

d) a responsabilidade tributária do sucessor abrange os tributos 

devidos pelo sucedido cujos fatos geradores tenham ocorrido até o dia 

da sucessão, mas não as multas moratórias ou punitivas. 

e) os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 

o início do processo de falência são extraconcursais. 

QUESTÃO 2 –SEFAZ PE-JULGADOR-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos 

casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro 

em benefício daquele 

b) Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são 

calculados com base na taxa SELIC. 

c) Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito 

público, titular da competência para instituir o correspondente tributo 

e para exigir o seu cumprimento. 

d) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento 

é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. 
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e) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão 

ou seus efeitos, ou que excluem sua exigibilidade, afetam a obrigação 

tributária que lhe deu origem. 

QUESTÃO 3 -SEFAZ RS-AUDITOR FISCAL-FUNDATEC/2014 

Segundo o CTN, é correto afirmar que: 

a) Os empregados são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

b) A responsabilidade é pessoal ao agente apenas quanto às infrações 

cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. 

c) Apenas os diretores são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

d) Os gerentes, apenas, são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

e) Os gerentes, apenas, são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com infração de lei. 

QUESTÃO 4 –SEFAZ RS-AUDITOR FISCAL-FUNDATEC/2014 

De acordo com o CTN, é correto afirmar que: 

a) A dívida ativa tributária é proveniente de todos os créditos do ente 

público que não tenham sido pagos pelos devedores 

b) A certidão de dívida ativa deverá conter exatamente todos os 

requisitos do termo de inscrição de dívida ativa, nada mais podendo 

ser acrescentado. 

c) Constar no termo de inscrição da dívida ativa o número do processo 

administrativo de que se originou o crédito tributário, é condição 

necessária para a sua validade. 

d) As causas de nulidade da inscrição em dívida ativa são insanáveis. 

e) A dívida ativa, regularmente inscrita, goza da presunção iuris et de 

iure de certeza e liquidez. 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 71 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

QUESTÃO 5 – SEFAZ PI-AUDITOR FISCAL-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes 
de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao 

crédito maiores garantias ou privilégios, inclusive para o efeito de 

atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

b) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária depende da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

c) No caso de solidariedade, salvo disposição em contrário, a 

interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, não 

favorece ou prejudica aos demais. 

d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das 

pessoas naturais. 

e) A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito pelo 

contribuinte ou responsável, quando impossibilite ou dificulte a 

arrecadação ou a fiscalização do tributo. 

QUESTÃO 6 – RECEITA FEDERAL-ANALISTA-SEFAZ/2012 

Assinale a opção que esteja em desacordo com o CTN. 

a) A regulação da competência e dos poderes das autoridades 

administrativas em matéria de fiscalização tributária, segundo o CTN, 

prescinde de lei, bastando norma da “legislação tributária”. 

b) Mesmo quando não veiculadas em lei, as normas de fiscalização 

aplicam-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 

inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de 

caráter pessoal. 

c) A fiscalização tributária terá amplos poderes de investigação, 

ressalvadas as disposições legais expressas excludentes ou limitativas 

do direito de examinar mercadorias, livros ou arquivos. 

d) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até 

que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 

operações a que se refiram. 
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e) A obrigação de prestar informações requisitadas pelo fisco não 

abrange as relativas a fatos sobre os quais o informante esteja 

legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão. 

QUESTÃO 7- SEFAZ PE-AUDITOR FISCAL-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser 

conservados até o término do exercício financeiro em que ocorreram 

as operações a que se refiram. 

b) São consideradas sigilosas, insuscetível de divulgação pela 

Administração Pública, as informações relativas a representações 

fiscais para fins penais, a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública 

e a parcelamento ou moratória. 

c) A anistia constitui espécie de exclusão do crédito tributário, se 

aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções 

e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, 

fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 

daquele 

d) A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a 

fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na 

forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

e) A Fazenda Pública da União não poderá permutar informações com 

Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 

tributos, pois feriria a soberania nacional, um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. 

QUESTÃO 8 –TCM RJ-PROCURADOR-FGV/2008 

Com base no CTN, assinale a alternativa correta. 

a) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim 

os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, 

ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 

quitação. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 

ocorrerá em relação ao adquirente. 
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b) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 

pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de 

direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Contudo, 

tal hipótese não se aplica aos casos de extinção de pessoas jurídicas 
de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja 

continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a 

mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

c) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 

por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a 

mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 

responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 

adquirido, devidos até a data do ato: integralmente, se o alienante 

cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; e 

subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 

iniciar, depois de seis meses a contar da data da alienação, nova 

atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 

profissão. 

d) Na visão do STJ, o mero inadimplemento de tributo constitui 

infração; por isso, os sócios, administradores ou não, são, em qualquer 

caso, pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

e) A responsabilidade tributária é excluída pela denúncia espontânea 

da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 

devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 

pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa 

de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 

após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização, relacionados com a infração. 

QUESTÃO 9 –PREF. ALUMÍNIO-PROCURADOR-VUNESP/2016 

Estabelece o Código Tributário Nacional (CTN) que 

a) o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

b) o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 

forma da legislação aplicável, impõe o pagamento de tributo ou 

penalidade cabível. 
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c) salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, 

desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são 

próprios. 

d) salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, 

desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 

termos de direito aplicável. 

e) a autoridade administrativa não poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. 

QUESTÃO 10 – SEGEP MA-TÉCNICO-FCC/2016 

Relativamente às taxas e às contribuições de melhoria, o CTN  

a) determina que as normas atinentes à dispensa ou à redução de 

penalidades previstas por infração à legislação desses tributos estejam 

previstas em lei.  

b) autoriza que a cominação de penalidades para infrações definidas 

nas legislações desses tributos sejam estabelecidas em regulamento, 

que deverão ser aprovados por meio de decreto.  

c) determina que a instituição e a extinção desses tributos sejam feitas 

por meio de lei complementar.  

d) autoriza que a majoração ou redução desses tributos seja feita por 

meio de decreto.  

e) determina que a definição do fato gerador desses tributos seja feita 

por meio de lei complementar. 

QUESTÃO 11 –SEFAZ SP-AGENTE FISCAL-FCC-2006 

Em relação à solidariedade, segundo o disposto no CTN, é correto 

afirmar: 

a) A lei não pode atribuir implicitamente a responsabilidade a terceira 

pessoa. 
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b) Se o fisco recebeu a totalidade do crédito de um dos coobrigados, 

deverá restituir o valor que excedeu ao montante do quinhão deste e 

cobrar dos demais o que foi devido como seu quinhão 

c) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos coobrigados, 

favorece apenas o contribuinte. 

d) É passiva e sua condição decorre diretamente das convenções 

estabelecidas pelos particulares. 

e) A isenção ou remissão de crédito, outorgada pessoalmente a um dos 

obrigados, exonera todos os demais. 

QUESTÃO 12 –PC PE-DELEGADO-CESPE/2016 

Tendo como referência o disposto no CTN, assinale a opção correta. 

a) A capacidade tributária passiva é plena e independe da capacidade 

civil. 

b) Não haverá incidência tributária sobre atividades ilícitas. 

c) A obrigação tributária principal nasce com o lançamento do fato 

gerador. 

d) Fato gerador corresponde ao momento abstrato previsto em lei que 

habilita o início da relação jurídico-tributária. 

e) A denominação do tributo e a destinação legal do produto de sua 

arrecadação são essenciais para qualificá-lo. 

QUESTÃO 13 –PGR-PROCURADOR/2012  

SEGUNDO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), É CORRETO 

ASSEVERAR QUE: 

a) Com a notificação do lançamento ao contribuinte, o crédito está 

constituído definitivamente; 

b) Com a notificação do crédito começa a fluir o prazo da prescrição; 

c) Ocorrendo pagamento ou impugnação e ultrapassado o prazo para 

pagamento do crédito tributário sem que o mesmo haja sido realizado 

começa a correr o prazo da prescrição; 

d) A prescrição não se interrompe por ato unilateral extrajudicial do 

devedor que expresse reconhecer o débito. 
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QUESTÃO 14 – TRF 2ª REGIÃO-JUIZ-CESPE/2014 

De acordo com o CTN, constitui caso de extinção do crédito tributário  

a) a concessão de isenção tributária. 

b) o transcorrer do prazo de cinco anos contados da constituição do 

crédito. 

c) a concessão de anistia. 

d) o depósito do montante integral do crédito. 

e) a concessão de parcelamento do crédito. 

QUESTÃO 15-SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

Oscar, Auditor Fiscal da Receita Estadual, deu início aos seus trabalhos 

de fiscalização, na empresa “Super Atacadão de Roupas Finas Ltda.”, 

e intimou o sócio gerente da empresa, Sr. Cláudio, a lhe exibir diversos 

livros e documentos necessários à realização dessa fiscalização, no que 

foi atendido. O exame dessa documentação, todavia, não revelou a 

Oscar qualquer irregularidade relacionada à legislação do ICMS. Antes 

de concluir seus trabalhos fiscais, porém, Oscar, suspeitando da 

existência de possíveis irregularidades e sabendo que o Sr. Cláudio era 

religioso e considerava pecado a sonegação de impostos, decidiu 
intimar, por escrito, o sacerdote confessor do Sr. Cláudio, para que ele 

lhe informasse conteúdos da confissão que pudessem eventualmente 

constituir prova de prática de infração à legislação do ICMS do Estado 

do Rio de Janeiro. Essa notificação foi baseada no art. 197 do CTN, 

cujo caput estabelece a obrigatoriedade de determinadas pessoas, 

mediante intimação escrita, prestarem à autoridade administrativa 

todas as informações de que disponham com relação aos bens, 

negócios ou atividades de terceiros. O referido sacerdote, em resposta 

fundamentada no acordo que o Brasil e a Santa Sé firmaram na cidade 

do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, relativo ao Estatuto Jurídico 

da Igreja Católica no Brasil, fundamentada, também, no Decreto 

Legislativo no 698, de 7 de outubro de 2009, que aprovou esse acordo 
no Brasil e, ainda, no Decreto Federal no7.107/2010, que determina o 

cumprimento desse acordo, que tem força de lei no território nacional, 

negou-se a prestar a informação solicitada pelo Auditor Oscar, 

invocando o que estabelece o art. 13 do referido acordo, cujo teor é o 

seguinte: é garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o 

da confissão sacramental. 

Nesse caso, com base no que estabelece o CTN, o sacerdote agiu em: 
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a) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas 

exclusivamente para fins civis e tributários, mas não penais.  

b) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas 

para fins tributários, mas não penais 

c) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, pois o fisco também deve observar o sigilo 

dessas informações.  

d) conformidade com o CTN, pois eles não estão sujeitos à jurisdição 

tributária brasileira, em razão de estarem submetidos diretamente à 

Santa Sé, que os jurisdiciona, em matéria de direito civil, penal e 

tributário. 

e) conformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações 

solicitadas pelo fisco não abrange informações quanto a fatos sobre os 

quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em 

razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, como 

é o caso deste sacerdote. 

QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

A empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., grande 

fabricante de refrigerantes no Estado do Rio de Janeiro, foi fiscalizada 
entre os meses de março e junho de 2005, pelos auditores fiscais 

Guilherme Quixadá e Rodrigo Rufus. Para poder realizar seus trabalhos 

conforme determinado, esses auditores tiveram, além de examinar os 

dados econômico-financeiros da empresa, de obter informações 

sigilosas e secretas, tais como a fórmula para a fabricação dos 

refrigerantes e a relação dos insumos utilizados na sua elaboração. As 

informações relacionadas com as empresas fornecedoras das matérias-

primas e com as próprias matérias-primas sempre foram guardadas 

sob sigilo extremo. Notificadas a exibir livros e documentos 

relacionados  com  essas  operações  e  a  prestar as informações  
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solicitadas pelo fisco, inclusive as de caráter sigiloso, a empresa 

Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. prestou-as conforme 

solicitado. Em setembro de 2012, ou seja, sete anos depois de 

concluída essa fiscalização, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio 

de Janeiro, em periódico informativo oficial, distribuído aos seus 
funcionários e ao público em geral, publicou reportagem a respeito das 

mercadorias que constituíam matéria-prima para a elaboração dos 

refrigerantes fabricados pela empresa em questão, no qual, além de 

citar nominalmente a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes 

S.A., fez referência expressa aos seus fornecedores, aos seus clientes 

e a uma série de informações relacionadas com as mercadorias por 

eles comercializadas, tornando público, inclusive, o conteúdo da 

fórmula de alguns dos refrigerantes mais vendidos pela empresa, a 

matéria-prima utilizada, os nomes dos fornecedores, a situação 

econômica desses fornecedores e muitos outros dados sigilosos dessas 

empresas. O conteúdo dessa reportagem caiu rapidamente em domínio 

público e os auditores fiscais que fizeram a fiscalização, na qual essas 

informações foram obtidas, deram entrevista a uma revista de grande 
circulação nacional, que elaborou uma reportagem especial sobre a 

empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., suas maiores 

fornecedoras e suas maiores clientes, abrangendo tanto suas 

atividades e seus negócios em âmbito nacional, como sua situação 

financeira e econômica. A reportagem identificou, no histórico fiscal de 

uma das fornecedoras da empresa mencionada, a existência de 

representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus 

sócios, bem como a relação dos seus créditos tributários, que se 

encontravam inscritos em dívida ativa do Estado. Depois dessa 

reportagem, as ações da empresa Campos dos Goitacazes 

Refrigerantes S.A. e de suas clientes e fornecedoras despencaram nas 

bolsas de valores nacionais. 

Com base no CTN, nessa situação hipotética, o dever de sigilo; 

a) não foi violado, nem pela Fazenda Pública, nem pelos seus 

servidores, em nenhuma das situações apresentadas, porque, quando 

essas informações foram tornadas públicas, já haviam decorrido mais 

de cinco anos entre a data em que foi realizada a fiscalização e a data 

de divulgação das informações, lapso de tempo este que é superior ao 

do quinquênio decadencial. 

b) foi violado, quando a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de 

Janeiro, por meio de seu periódico, tornou público o conteúdo da 

fórmula e da matéria-prima relacionadas com a fabricação de alguns 

dos refrigerantes mais vendidos pela empresa Campos dos Goitacazes 

Refrigerantes S.A., mesmo que essa publicidade não tenha sido dada 

pelos auditores fiscais que a fiscalizaram.  
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c) não foi violado, quando os auditores fiscais prestaram informações 

para que a revista de grande circulação nacional elaborasse a 

reportagem em que foram publicadas, especificamente, informações 

sigilosas sobre a situação financeira e econômica das maiores clientes 

e das maiores fornecedoras da empresa Campos dos Goitacazes 
Refrigerantes S.A., pois essas empresas não foram fiscalizadas por 

eles.  

d) não foi violado, quando o periódico informativo da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou reportagem dando a 

conhecer informação sigilosa, relacionada com as matérias-primas 

utilizadas pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. 

para a fabricação de refrigerantes, porque o dever de sigilo não é da 

pessoa jurídica de direito público, mas de seus servidores.  

e) foi violado, quando, relativamente a uma das fornecedoras da 

empresa fiscalizada, os auditores fiscais prestaram informações 

especificamente relacionadas com as representações fiscais para fins 

penais que existiam em nome de seus sócios, e com a relação de seus 

créditos tributários inscritos em dívida ativa do Estado fluminense. 

QUESTÃO 17- SEGEP-MA-AUDITOR-FCC/2016 

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN 

determina que  

a) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida 

por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade 

administrativa, com anuência do interessado.  

b) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.  

c) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, 

mas não poderá deixar de ser feita por outros meios, a critério da 

Administração Tributária. 

d) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se 

restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em relação 
às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do 

serviço público oferecido.  

e) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por 

vencer, possa ser aceita como prova de quitação de tributos. 

QUESTÃO 18 –PREF.DE BH-PROCURADOR-CESPE/2017 

Com base nas disposições do CTN, assinale a opção correta. 
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a) A autoridade administrativa não poderá alterar de ofício o 

lançamento já notificado ao sujeito passivo, mesmo em caso de 

comprovada falsidade de elemento de declaração obrigatória. 

b) Uma taxa pode ser calculada em função do capital social da empresa 

contribuinte. 

c) Em caso de inobservância, pelo responsável, da legislação tributária, 

a obrigação principal será convertida em obrigação acessória. 

d) Interpreta-se a definição legal de fato gerador abstraindo-se da 

validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

pois para a incidência do tributo, não é relevante a regularidade jurídica 

dos atos. 

QUESTÃO 19 –SEGEP MA-AUDITOR FISCAL-FCC/2016 

De acordo com o CTN, é de cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, o prazo para a propositura de ação para a 

cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN, 

a) o referido prazo, que é prescricional, se interrompe pela citação 

pessoal feita ao devedor.  

b) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do 

referido prazo.  

c) a não propositura dessa ação, no referido prazo, acarretará a 

decadência do direito fazendário de cobrar.  

d) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a 

fluência do referido prazo.  

e) o protesto judicial, extrajudicial ou administrativo suspende a 

fluência do referido prazo. 

QUESTÃO 20-TJ MG-JUIZ/2006 

Considerando-se as disposições do CTN a respeito do fato gerador da 

obrigação tributária, é CORRETO afirmar que: 

a) na definição legal do fato gerador da obrigação tributária principal 
deve ser considerada a validade jurídica dos atos efetivamente 

praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, não 

importando, contudo, a natureza do objeto do fato gerador ou dos seus 

efeitos efetivamente produzidos; 
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b) tratando-se de situação jurídica, o fato gerador considera-se 

ocorrido e existentes os seus efeitos desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída tal situação jurídica, sendo que, se se tratar 

de atos jurídicos condicionais, estes se reputam perfeitos e acabados 

desde o momento do implemento da condição suspensiva; 

c) a autoridade fiscal poderá desconsiderar os negócios jurídicos 

praticados pelos sujeitos passivos, se constatada a finalidade de 

dissimular a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, desde que 

observados, porém, os procedimentos previamente estabelecidos em 

lei complementar nacional; 

d) a obrigação tributária acessória não possui fato gerador autônomo, 

eis que se vincula essa obrigação acessória ao fato gerador da 

obrigação tributária principal, entendido este como a situação, 

econômica ou jurídica, definida em lei, como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

QUESTÃO 21 –TJ MS-JUIZ-FGV/2008 

Em relação às preferências do crédito tributário previstas no CTN, 

assinale a afirmativa incorreta. 

a) São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 

geradores ocorridos no curso do processo de falência. 

b) Na falência, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual 

for a natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os 

créditos decorrentes de acidente de trabalho ou da legislação do 

trabalho, independentemente do seu valor. 

c) A cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso 

de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, inventário 

ou arrolamento. 

d) São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em 

inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos 

tributários vencidos ou vincendos a cargo do de cujus ou de seu 

espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 

e) São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de 

direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no 

decurso da liquidação. 
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QUESTÃO 22 -SEFAZ MT-AUDITOR MUNICIPAL-FGV/2014 

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a data de recolhimento 

de um tributo é tema reservado 

a) a uma Emenda à Constituição. 

b) a uma Lei Complementar. 

c) a uma Lei Ordinária 

d) a uma Medida Provisória. 

e) a um Decreto. 

QUESTÃO 23 –TRF 3ª-JUIZ-CESPE/2011 

Uma lei que crie determinada anistia tributária atenderá ao que dispõe 

o CTN se, expressamente, anistiar 

a) infrações resultantes de conluio. 

b) atos praticados com fraude, mas não considerados crimes ou 

contravenções. 

c) as infrações cometidas antes e depois de sua edição. 

d) tanto as multas tributárias quanto os crimes de sonegação. 

e) atos praticados com dolo, mas não considerados crimes ou 

contravenções. 

QUESTÃO 24- SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FGV/2011 

O CTN expressamente estabelece, no que diz respeito à extinção do 

crédito tributário, que 

a) é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo que 

seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do 

trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 

b) a lei permite à autoridade administrativa conceder remissão total ou 

parcial do crédito tributário em virtude de erro ou ignorância 

escusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de direito, em exceção 

ao art. 3º da LICC. que dispõe que ninguém se escusa de cumprir a lei, 

alegando que não a conhece. 

c) no caso de consignação do pagamento pelo sujeito passivo, caso 

seja julgada procedente, o  montante  consignado  é convertido em  
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renda, ao passo que, na improcedência, o crédito tributário é cobrado 

acrescido de juros de mora, sem aplicação de qualquer penalidade. 

d) caso haja dois ou mais débitos simultâneos do mesmo sujeito 

passivo para com o mesmo sujeito ativo, a imputação do pagamento 

compete, em primeiro lugar, ao contribuinte ou responsável pelo 
pagamento. Somente na hipótese de abstenção deste, a autoridade 

administrativa fará a imputação. 

e) a isenção, uma das modalidades de extinção do crédito tributário, é 

sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 

exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o 

caso, o prazo de sua duração. 

QUESTÃO 25 –TJ BA-NOTARIAL-CESPE/2013 

Segundo o CTN, constitui(em) aspecto(s) relevante(s) para a 

determinação da natureza jurídica específica do tributo 

a) o fato gerador da obrigação tributária. 

b) a denominação e as demais características formais estabelecidas 

pela legislação tributária. 

c) a destinação legal do produto da arrecadação e a denominação desse 

tributo e demais características previstas em lei. 

d) a destinação legal do produto da arrecadação desse tributo. 

e) o fato gerador e a destinação legal do produto da arrecadação desse 

tributo. 

QUESTÃO 26 –SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

Pedrus, solteiro, trabalhou sua vida toda e amealhou um pequeno 

patrimônio: uma casa, um carro e algum dinheiro, que ficou depositado 

no banco. Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento 

público, por meio do qual deixou seu patrimônio a sua irmã Benedita, 

também solteira, que herdou todos esses bens, quando Pedrus faleceu. 

Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio. Com o 

passar dos anos, ela adoeceu, foi internada e, com suas faculdades 
mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir 

sua vida e seus próprios negócios, motivo pelo qual sua irmã, Alice, 

acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juízo de direito 

competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se sua curadora, 

passando a administrar os negócios de Benedita. No início do ano 

subsequente ao da interdição de Benedita, ocorreu o fato  gerador do  
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IPTU, referente ao imóvel herdado, e do IPVA, referente ao carro 

recebido em herança. Instada a liquidar o crédito tributário referente a 

esses impostos, Alice, irmã e curadora de Benedita, negou-se a fazê-

lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada por 

juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para 

ser contribuinte desses impostos. 

Considerando o que o CTN estabelece em relação à capacidade 

tributária, a alegação de Alice está: 

a) correta, pois capacidade tributária ativa independe da capacidade 

civil das pessoas naturais. 

b) correta, pois, se Benedita não pode administrar seus bens, ela não 

tem capacidade tributária ativa para ser contribuinte desses impostos.  

c) incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar-

se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou 

limitação do exercício de atividades civis. 

d) incorreta, pois, na medida em que a capacidade tributária passiva 

depende da própria capacidade civil, enquanto um terceiro interessado 

puder recorrer da interdição de Benedita, sua capacidade não pode ser 

contestada.  

e) incorreta, pois, na medida em que a interdição retirou sua 

capacidade tributária passiva, ela adquiriu, em decorrência disso, 

capacidade ativa para ser contribuinte desses tributos. 

QUESTÃO 27-TJDFT-JUIZ-CESPE/2016 

A respeito das normas do Código Tributário Nacional (CTN), assinale a 

opção correta. 

a) A conversão de depósito em renda é causa de suspensão do crédito 

tributário. 

b) Os dispositivos de lei relativos à instituição de imposto sobre o 

patrimônio ou a renda passam a vigorar noventa dias após a publicação 

da lei. 

c) O estabelecimento de diferença tributária entre bens de qualquer 

natureza, em razão de sua procedência ou de seu destino, é proibido 

aos estados, ao DF e aos municípios. 

d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das 

pessoas naturais. 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 85 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

e) A contribuição de melhoria apresenta, como limite total, a despesa 

realizada e, como limite individual, o dobro do acréscimo de valor que 

resultar da obra pública para cada imóvel beneficiado. 

QUESTÃO 28 – TRF 3ª-JUIZ/2016 

Considere a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e assinale a 

alternativa incorreta:  

a) Não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação 

regularmente declarados, mas que são pagos a destempo.  

b) Só se considera espontânea a denúncia apresentada antes de 

qualquer medida de fiscalização relacionada com a infração fiscal.  

c) Aplica-se ao caso em que o contribuinte devedor confessa a dívida 

e obtém o parcelamento do débito tributário.  

d) Exclui a exigência da multa, mas não evita a incidência dos juros 

moratórios e da correção monetária do débito confessado.  

QUESTÃO 29- SEGEP MA-AUDITOR FISCAL-FCC/2016 

Quando uma lei deixar de definir um ato como infração, essa lei, de 

acordo com o CTN, 

a) deverá ser aplicada a ato pretérito, desde que ainda não tenha sido 

definitivamente julgado.  

b) não poderá ser aplicada a ato pretérito, se já tiver sido iniciado o 

processo relativo ao julgamento desse ato infracional. 

c) não poderá ser aplicada a ato pretérito, em nenhuma hipótese.  

d) deverá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência 

de juros de mora e de multa de mora, desde que ainda não tenha sido 

definitivamente julgado. 

e) poderá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência 

de juros de mora, mesmo que o ato já tenha sido definitivamente 

julgado. 

QUESTÃO 30 –SEGEP MA-TÉCNICO-FCC/2016 

Com suporte nas normas do CTN que disciplinam a concessão e a 

revogação de isenções, pode-se afirmar que  
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a) a lei que conceder a isenção, deverá, entre outras coisas, especificar 

as condições para sua concessão e os tributos a que se aplica.  

b) toda lei que conceder a isenção, deverá especificar o prazo de sua 

duração, quando for concedida por prazo certo, vedada a concessão 

por prazo certo superior a cinco anos.  

c) a isenção não pode ser restrita a regiões ou partes do território da 

entidade tributante.  

d) essas isenções, quando previstas em contrato firmado com o ente 

tributante, dispensam a edição de lei.  

e) a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 

tempo, mesmo se concedida em função de determinadas condições e 

por prazo certo e de até dois exercícios.  
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QUESTÃO 1-SEFAZ PE-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

De acordo com o CTN, 

a) a extinção das obrigações do falido prescinde da prova de quitação 

de todos os tributos. 

b) nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será 

proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens 

do espólio, ou às suas rendas. 

c) na falência, o crédito tributário prefere aos créditos extraconcursais 

ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei 

falimentar, mas não aos créditos com garantia real, no limite do valor 

do bem gravado. 

d) a responsabilidade tributária do sucessor abrange os tributos 

devidos pelo sucedido cujos fatos geradores tenham ocorrido até o dia 

da sucessão, mas não as multas moratórias ou punitivas. 

e) os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 

o início do processo de falência são extraconcursais. 

Resposta:  

Letra A: errada. Art. 191. A extinção das obrigações do falido requer 

prova de quitação de todos os tributos. 

Letra B: correta. Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de 

partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos 

os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

Letra C: errada. Art. 186, Parágrafo único. Na falência: 

I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, 

nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado.  

Letra D: errada. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 
CONCEITO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA. SANÇÃO POR ATO 

ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. ARTS. 132 E 133 DO CTN. 
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1. A controvérsia apoia-se na alegação de que a dívida executada 

decorre de sanção por ato ilícito, não se enquadrando, portanto, no 

conceito de tributo e, assim, não é exigível do Espólio. 

2. "A responsabilidade tributária dos sucessores de pessoa natural ou 

jurídica (CTN, art. 133) estende-se às multas devidas pelo sucedido, 
sejam elas de caráter moratório ou punitivo. Precedentes." (RESP 

544.265/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 

em 16/11/2004, DJ 21/02/2005, p. 110) Agravo regimental improvido. 

(AGRG no RESP 1321958/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 16/10/2012) 

Letra E: errada. Art. 188. São extraconcursais os créditos tributários 

decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de 

falência. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 2 –SEFAZ PE-JULGADOR-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos 

casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro 

em benefício daquele 

b) Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são 

calculados com base na taxa SELIC. 

c)  Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito 

público, titular da competência para instituir o correspondente tributo 

e para exigir o seu cumprimento. 

d) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento 

é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. 

e) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão 

ou seus efeitos, ou que excluem sua exigibilidade, afetam a obrigação 

tributária que lhe deu origem. 

Resposta:  

Letra A: errada. Art. 154 Parágrafo único. A moratória não aproveita 

aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do 

terceiro em benefício daquele 
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Letra B: errada. Art. 161 § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, 

os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês 

Letra C: errada. Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica 

de direito público, titular da competência para exigir o seu 

cumprimento 

Letra D: certa. Art. 159. Quando a legislação tributária não dispuser a 
respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do 

domicílio do sujeito passivo 

Letra E: errada. Art. 140. As circunstâncias que modificam o crédito 

tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os 

privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade não 

afetam a obrigação tributária que lhe deu origem 

Gabarito: D 

QUESTÃO 3 -SEFAZ RS-AUDITOR FISCAL-FUNDATEC/2014 

Segundo o CTN, é correto afirmar que: 

a) Os empregados são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

b) A responsabilidade é pessoal ao agente apenas quanto às infrações 

cuja definição o dolo específico do agente seja elementar. 

c) Apenas os diretores são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

d) Os gerentes, apenas, são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes. 

e) Os gerentes, apenas, são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com infração de lei. 

Resposta:  

Gabarito é a letra A. Foi meio difícil, né? Nesses casos em que ficamos 
em dúvida, vamos eliminar as assertivas que contenham palavras de 

exclusão, como apenas, somente, etc. 

Vamos reler os artigos: 
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  Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou 

do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do 

ato. 

  Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 

  I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou 

contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de 

administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no 

cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 

  II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente 

seja elementar; 

  III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de 

dolo específico: 

  a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem 

respondem; 

  b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus 

mandantes, preponentes ou empregadores; 

  c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 

direito privado, contra estas. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 4 –SEFAZ RS-AUDITOR FISCAL-FUNDATEC/2014 

De acordo com o CTN, é correto afirmar que: 

a) A dívida ativa tributária é proveniente de todos os créditos do ente 

público que não tenham sido pagos pelos devedores 

b) A certidão de dívida ativa deverá conter exatamente todos os 

requisitos do termo de inscrição de dívida ativa, nada mais podendo 

ser acrescentado. 

c) Constar no termo de inscrição da dívida ativa o número do processo 

administrativo de que se originou o crédito tributário, é condição 

necessária para a sua validade. 

d) As causas de nulidade da inscrição em dívida ativa são insanáveis. 
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e) A dívida ativa, regularmente inscrita, goza da presunção iuris et de 

iure de certeza e liquidez 

Resposta:  

Letra A: não é de todos os créditos, apenas créditos tributários 

Letra B: pode ser acrescentado sim, algo necessário. 

Letra C: certa. Se vem de um processo administrativo, vem com 

número, se tem número, tem que constar. 

Letra D: São sanáveis. 

Letra E: presunção relativa, juris tantum. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 5 – SEFAZ PI-AUDITOR FISCAL-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à 

ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos 

critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes 

de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao 

crédito maiores garantias ou privilégios, inclusive para o efeito de 

atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

b) Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por 

infrações da legislação tributária depende da intenção do agente ou do 

responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 

c) No caso de solidariedade, salvo disposição em contrário, a 

interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, não 

favorece ou prejudica aos demais. 

d)  A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das 

pessoas naturais. 

e)  A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito pelo 

contribuinte ou responsável, quando impossibilite ou dificulte a 

arrecadação ou a fiscalização do tributo. 

Resposta: 

Letra A: errada, art. 144. § 1º Aplica-se ao lançamento a legislação 

que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha 

instituído novos critérios de apuração  ou  processos  de fiscalização,  
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ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, 

ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste 

último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a 

terceiros. 

Letra B: errada, art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a 
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 

intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e 

extensão dos efeitos do ato. 

Letra C: errada, art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os 

seguintes os efeitos da solidariedade: 

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, 

favorece ou prejudica aos demais. 

Letra D: errada, art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 

I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

Letra E: certa, art. 127. § 2º A autoridade administrativa pode recusar 

o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a 

fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo 

anterior. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 6 – RECEITA FEDERAL-ANALISTA-SEFAZ/2012 

Assinale a opção que esteja em desacordo com o CTN. 

a) A regulação da competência e dos poderes das autoridades 

administrativas em matéria de fiscalização tributária, segundo o CTN, 

prescinde de lei, bastando norma da “legislação tributária”. 

b) Mesmo quando não veiculadas em lei, as normas de fiscalização 

aplicam-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 

inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de 

caráter pessoal. 

c) A fiscalização tributária terá amplos poderes de investigação, 

ressalvadas as disposições legais expressas excludentes ou limitativas 

do direito de examinar mercadorias, livros ou arquivos. 

d) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até 

que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das 

operações a que se refiram. 
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e) A obrigação de prestar informações requisitadas pelo fisco não 

abrange as relativas a fatos sobre os quais o informante esteja 

legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, 

função, ministério, atividade ou profissão. 

Resposta: essa questão foi anulada por não constar no edital. Mas 

está PERFEITA. 

Letra A: art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta 

Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da 

natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das 

autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua 

aplicação. 

Letra B: art. 194. Parágrafo único. A legislação a que se refere este 

artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, 

inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de 

caráter pessoal.  

Letra C: art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm 

aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do 

direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis 
e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou 

produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. 

Letra D: art. 195. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de 

escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 

neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos 

créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.  

Letra  E: art. 197. Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo 

não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais 

o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão 

de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

Gabarito: C  

QUESTÃO 7- SEFAZ PE-AUDITOR FISCAL-FCC/2015 

De acordo com o CTN, é correto afirmar: 

a) Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 

comprovantes dos lançamentos neles efetuados deverão ser 

conservados até o término do exercício financeiro em que ocorreram 

as operações a que se refiram. 
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b) São consideradas sigilosas, insuscetível de divulgação pela 

Administração Pública, as informações relativas a representações 

fiscais para fins penais, a inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública 

e a parcelamento ou moratória. 

c)  A anistia constitui espécie de exclusão do crédito tributário, se 
aplicando aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções 

e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, 

fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício 

daquele 

d)  A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a 

fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na 

forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio. 

e)  A Fazenda Pública da União não poderá permutar informações com 

Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de 

tributos, pois feriria a soberania nacional, um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. 

Resposta:  

Letra A: errada. Art.195. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de 

escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos 

neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos 

créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 

Letra B: errada. Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação 

criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de 

seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a 

situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e 

sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 

 § 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a: 

 I – representações fiscais para fins penais;  

 II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;  

 III – parcelamento ou moratória. 

Letra C: errada. Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as 

infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não 

se aplicando: 
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 I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos 

que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude 

ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

 II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 

entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

Letra D: correta. Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão 

mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e 

permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou 

específico, por lei ou convênio. 

Letra E: errada. Art. 199 Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, 

na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá 

permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da 

arrecadação e da fiscalização de tributos. 

Gabarito: D 

QUESTÃO 8 –TCM RJ-PROCURADOR-FGV/2008 

Com base no CTN, assinale a alternativa correta. 

a) Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim 

os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, 

ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos 

respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua 

quitação. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação 

ocorrerá em relação ao adquirente. 

b) A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, 

transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável 

pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de 

direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Contudo, 

tal hipótese não se aplica aos casos de extinção de pessoas jurídicas 

de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja 
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a 

mesma ou outra razão social, ou sob firma individual. 

c) A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, 

por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, 

industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a 

mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, 

responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento 

adquirido, devidos até a data do ato: integralmente, se  o  alienante  
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cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; e 

subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou 

iniciar, depois de seis meses a contar da data da alienação, nova 

atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 

profissão. 

d) Na visão do STJ, o mero inadimplemento de tributo constitui 

infração; por isso, os sócios, administradores ou não, são, em qualquer 

caso, pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 

obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de 

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 

e) A responsabilidade tributária é excluída pela denúncia espontânea 

da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 

devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 

pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa 

de apuração. Não se considera espontânea a denúncia apresentada 

após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de 

fiscalização, relacionados com a infração. 

Resposta: questão com enunciado tão grande que dá até preguiça de 
responder. Mas normalmente essas questões imensas são mais fáceis 

de resolver. Infelizmente não foi o caso, essa é difícil mesmo. 

Letra A: art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato 

gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, 

e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes 

a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa 

dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de 

sua quitação. 

 Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-

rogação ocorre sobre o respectivo preço. 

Letra B: art. 132 - A pessoa jurídica de direito privado que resultar de 

fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é 
responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas 

jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.  

 Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de 

extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração 

da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio 

remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou 

sob firma individual. 

Letra C: art. 133 CTN. A pessoa natural ou jurídica de direito privado 

que adquirir de  outra,  por  qualquer  título, fundo de comércio ou  



DIREITO TRIBUTÁRIO 

AULA 01- AFRFB- 2018 

PROF. CLAUDIO ROISMAN 

Página 98 de 123 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma 

ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundoou 

estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 

  I -integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, 

indústria ou atividade; 

  II -subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 

exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da 

alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, 

indústria ou profissão. 

Letra D: Na visão do STJ, o simples inadimplemento não constitui 

infração penal. Mas se os sócios, administradores ou não, caso ajam 

com dolo, são pessoalmente responsáveis pelos créditos 

correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos 

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 

ou estatutos. 

Letra E: certa. Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia 

espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento 
do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância 

arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do 

tributo dependa de apuração. 

  Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 

apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 

medida de fiscalização, relacionados com a infração. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 9 –PREF. ALUMÍNIO-PROCURADOR-VUNESP/2016 

Estabelece o Código Tributário Nacional (CTN) que 

a) o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei 

como necessária e suficiente à sua ocorrência. 

b) o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na 
forma da legislação aplicável, impõe o pagamento de tributo ou 

penalidade cabível. 

c) salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, 

desde o momento em que se  verifiquem as circunstâncias materiais  
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necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são 

próprios. 

d) salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato 

gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, 

desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos 

termos de direito aplicável. 

e) a autoridade administrativa não poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. 

Resposta: de vez em quando coloco uma mais fácil, para vermos 

nosso progresso. Se você errou essa, tranquilo, reveja a aula. 

Letra A: certa: art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a 

situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência 

Letra B: art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer 

situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a 

abstenção de ato que não configure obrigação principal  

Letra C: art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 

ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos 

 II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável  

Letra D: art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se 

ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos 

 I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 

efeitos que normalmente lhe são próprios 

Letra E: art. 116, Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá 

desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade 

de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos 
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 

procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária 

Gabarito: A 

QUESTÃO 10 – SEGEP MA-TÉCNICO-FCC/2016 

Relativamente às taxas e às contribuições de melhoria, o CTN  
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a) determina que as normas atinentes à dispensa ou à redução de 

penalidades previstas por infração à legislação desses tributos estejam 

previstas em lei.  

b) autoriza que a cominação de penalidades para infrações definidas 

nas legislações desses tributos sejam estabelecidas em regulamento, 

que deverão ser aprovados por meio de decreto.  

c) determina que a instituição e a extinção desses tributos sejam feitas 

por meio de lei complementar.  

d) autoriza que a majoração ou redução desses tributos seja feita por 

meio de decreto.  

e) determina que a definição do fato gerador desses tributos seja feita 

por meio de lei complementar. 

Resposta: decore o que precisa de lei complementar. O resto é lei 

ordinária. 

Letra A: certa: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer 

 VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos 

tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades 

Letra B: art. 97. Somente a lei pode estabelecer 

 V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias 

a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas 

Letra C: art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

 I - a instituição de tributos, ou a sua extinção 

Letra D: art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

 II - a majoração de tributos, ou sua redução 

Letra E: art. 97. Somente a lei pode estabelecer   

 III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal 

Gabarito: A 

QUESTÃO 11 –SEFAZ SP-AGENTE FISCAL-FCC-2006 

Em relação à solidariedade, segundo o disposto no CTN, é correto 

afirmar: 
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a) A lei não pode atribuir implicitamente a responsabilidade a terceira 

pessoa. 

b) Se o fisco recebeu a totalidade do crédito de um dos coobrigados, 

deverá restituir o valor que excedeu ao montante do quinhão deste e 

cobrar dos demais o que foi devido como seu quinhão 

c) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos coobrigados, 

favorece apenas o contribuinte. 

d) É passiva e sua condição decorre diretamente das convenções 

estabelecidas pelos particulares. 

e)  A isenção ou remissão de crédito, outorgada pessoalmente a um 

dos obrigados, exonera todos os demais. 

Resposta:  

Letra A: certa. Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei 

pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 

tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 

obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-

a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 

referida obrigação 

Letra B: art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes 

os efeitos da solidariedade: 

 I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais 

Letra C: art. 125, III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra 

um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais 

Letra D: art. 124. São solidariamente obrigadas: 

 I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua 

o fato gerador da obrigação principal; 

II - as pessoas expressamente designadas por lei 

Letra E: art. 125, II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos 

os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, 

subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. 

Gabarito: A 
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QUESTÃO 12 –PC PE-DELEGADO-CESPE/2016 

Tendo como referência o disposto no CTN, assinale a opção correta. 

a) A capacidade tributária passiva é plena e independe da capacidade 

civil. 

b) Não haverá incidência tributária sobre atividades ilícitas. 

c) A obrigação tributária principal nasce com o lançamento do fato 

gerador. 

d) Fato gerador corresponde ao momento abstrato previsto em lei que 

habilita o início da relação jurídico-tributária. 

e) A denominação do tributo e a destinação legal do produto de sua 

arrecadação são essenciais para qualificá-lo. 

Resposta:  

Letra  A: certa. Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 

 I - da capacidade civil das pessoas naturais 

Letra B: 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 

Letra C: Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

 § 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, 

tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e 

extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. 

Letra D: art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação 

definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência 

Letra E: art. 4º. A natureza jurídica específica do tributo é determinada 

pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para 

qualificá-la: 

 I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei; 
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 II - a destinação legal do produto da sua arrecadação 

Gabarito: A 

 

QUESTÃO 13 –PGR-PROCURADOR/2012  

SEGUNDO O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), É CORRETO 

ASSEVERAR QUE: 

a) Com a notificação do lançamento ao contribuinte, o crédito està 

constituído definitivamente; 

b) Com a notificação do crédito começa a fluir o prazo da prescrição; 

c) Ocorrendo pagamento ou impugnação e ultrapassado o prazo para 

pagamento do crédito tributário sem que o mesmo haja sido realizado 

começa a correr o prazo da prescrição; 

d) A prescrição não se interrompe por ato unilateral extrajudicial do 

devedor que expresse reconhecer o débito. 

Resposta: e aí, acertou? Sabe a resposta? Vamos ver. 

Letra A: errada, art. 142: Compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim 

entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a 
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a 

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o 

sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada 

e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

Letra B: errada, art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário 
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.  

Letra C: errada. No começo diz que incorreu pagamento e no final diz 

que esse não foi realizado. Muito ruim essa né?  

Letra D: errada, art. 174, Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 

 IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 

em reconhecimento do débito pelo devedor. 

Gabarito: anulada. Não me xinguem, mas temos que saber que essas 

coisas existem, tipo essa questão você poderia perder um tempão 

enorme. Se achou a resposta, siga adiante. Se   não   achou,   tentou,  
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tentou e não conseguiu, siga adiante também, e volte a ela caso dê 

tempo, ao final da prova. 

QUESTÃO 14 – TRF 2ª REGIÃO-JUIZ-CESPE/2014 

De acordo com o CTN, constitui caso de extinção do crédito tributário  

a) a concessão de isenção tributária. 

b) o transcorrer do prazo de cinco anos contados da constituição do 

crédito. 

c) a concessão de anistia. 

d) o depósito do montante integral do crédito. 

e) a concessão de parcelamento do crédito. 

Resposta: e aí, já decoraram os casos de exclusão, suspensão e 

extinção do crédito tributário? Não? COOOORRRRRE, e decora. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 15-SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

Oscar, Auditor Fiscal da Receita Estadual, deu início aos seus trabalhos 

de fiscalização, na empresa “Super Atacadão de Roupas Finas Ltda.”, 

e intimou o sócio gerente da empresa, Sr. Cláudio, a lhe exibir diversos 

livros e documentos necessários à realização dessa fiscalização, no que 
foi atendido. O exame dessa documentação, todavia, não revelou a 

Oscar qualquer irregularidade relacionada à legislação do ICMS. Antes 

de concluir seus trabalhos fiscais, porém, Oscar, suspeitando da 

existência de possíveis irregularidades e sabendo que o Sr. Cláudio era 

religioso e considerava pecado a sonegação de impostos, decidiu 

intimar, por escrito, o sacerdote confessor do Sr. Cláudio, para que ele 

lhe informasse conteúdos da confissão que pudessem eventualmente 

constituir prova de prática de infração à legislação do ICMS do Estado 

do Rio de Janeiro. Essa notificação foi baseada no art. 197 do CTN, 

cujo caput estabelece a obrigatoriedade de determinadas pessoas, 

mediante intimação escrita, prestarem à autoridade administrativa 

todas as informações de que disponham com relação aos bens, 
negócios ou atividades de terceiros. O referido sacerdote, em resposta 

fundamentada no acordo que o Brasil e a Santa Sé firmaram na cidade 

do Vaticano, em 13 de novembro de 2008, relativo ao Estatuto Jurídico 

da Igreja Católica no Brasil, fundamentada, também, no Decreto 

Legislativo no 698, de 7 de outubro de 2009, que aprovou esse acordo 

no Brasil e, ainda, no Decreto Federal no7.107/2010, que determina o  
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cumprimento desse acordo, que tem força de lei no território nacional, 

negou-se a  prestar  a  informação  solicitada  pelo Auditor Oscar, 

invocando o que estabelece o art. 13 do referido acordo, cujo teor é o 

seguinte: é garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o 

da confissão sacramental. 

Nesse caso, com base no que estabelece o CTN, o sacerdote agiu em: 

a) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas 

exclusivamente para fins civis e tributários, mas não penais.  

b) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, desde que essas informações sejam utilizadas 

para fins tributários, mas não penais 

c) desconformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar 

informações solicitadas pelo fisco abrange, inclusive, as informações 

quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado 

a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, 

atividade ou profissão, pois o fisco também deve observar o sigilo 

dessas informações.  

d) conformidade com o CTN, pois eles não estão sujeitos à jurisdição 

tributária brasileira, em razão de estarem submetidos diretamente à 

Santa Sé, que os jurisdiciona, em matéria de direito civil, penal e 

tributário. 

e) conformidade com o CTN, pois a obrigação de prestar informações 

solicitadas pelo fisco não abrange informações quanto a fatos sobre os 
quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em 

razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, como 

é o caso deste sacerdote. 

Resposta: daquelas questões grandonas, mas bem simples. 

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à 

autoridade administrativa todas as informações de que disponham com 

relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: 

   I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício; 
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   II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais 

instituições financeiras; 

   III - as empresas de administração de bens; 

   IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 

   V - os inventariantes; 

   VI - os síndicos, comissários e liquidatários; 

   VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em 

razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

  Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a 

prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante 

esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, 

ofício, função, ministério, atividade ou profissão. 

Gabarito: E 

 

QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

A empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., grande 

fabricante de refrigerantes no Estado do Rio de Janeiro, foi fiscalizada 
entre os meses de março e junho de 2005, pelos auditores fiscais 

Guilherme Quixadá e Rodrigo Rufus. Para poder realizar seus trabalhos 

conforme determinado, esses auditores tiveram, além de examinar os 

dados econômico-financeiros da empresa, de obter informações 

sigilosas e secretas, tais como a fórmula para a fabricação dos 

refrigerantes e a relação dos insumos utilizados na sua elaboração. As 

informações relacionadas com as empresas fornecedoras das matérias-

primas e com as próprias matérias-primas sempre foram guardadas 

sob sigilo extremo. Notificadas a exibir livros e documentos 

relacionados com essas operações e a prestar as informações 

solicitadas pelo fisco, inclusive as de caráter sigiloso, a empresa 

Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. prestou-as conforme 
solicitado. Em setembro de 2012, ou seja, sete anos depois de 

concluída essa fiscalização, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio 

de Janeiro, em periódico informativo oficial, distribuído aos seus 

funcionários e ao público em geral, publicou reportagem a respeito das 

mercadorias que constituíam matéria-prima para a elaboração dos 

refrigerantes fabricados pela empresa em questão, no qual, além de  
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citar nominalmente a empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes 

S.A., fez referência expressa aos seus fornecedores, aos seus clientes 

e a uma série de informações relacionadas com as mercadorias por 

eles comercializadas, tornando público, inclusive, o conteúdo da 

fórmula de alguns dos refrigerantes mais vendidos pela empresa, a 
matéria-prima utilizada, os nomes dos fornecedores, a situação 

econômica desses fornecedores e muitos outros dados sigilosos dessas 

empresas. O conteúdo dessa reportagem caiu rapidamente em domínio 

público e os auditores fiscais que fizeram a fiscalização, na qual essas 

informações foram obtidas, deram entrevista a uma revista de grande 

circulação nacional, que elaborou uma reportagem especial sobre a 

empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A., suas maiores 

fornecedoras e suas maiores clientes, abrangendo tanto suas 

atividades e seus negócios em âmbito nacional, como sua situação 

financeira e econômica. A reportagem identificou, no histórico fiscal de 

uma das fornecedoras da empresa mencionada, a existência de 

representações fiscais para fins penais que existiam em nome de seus 

sócios, bem como a relação dos seus créditos tributários, que se 
encontravam inscritos em dívida ativa do Estado. Depois dessa 

reportagem, as ações da empresa Campos dos Goitacazes 

Refrigerantes S.A. e de suas clientes e fornecedoras despencaram nas 

bolsas de valores nacionais. 

Com base no CTN, nessa situação hipotética, o dever de sigilo; 

a) não foi violado, nem pela Fazenda Pública, nem pelos seus 

servidores, em nenhuma das situações apresentadas, porque, quando 

essas informações foram tornadas públicas, já haviam decorrido mais 

de cinco anos entre a data em que foi realizada a fiscalização e a data 

de divulgação das informações, lapso de tempo este que é superior ao 

do quinquênio decadencial. 

b) foi violado, quando a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de 
Janeiro, por meio de seu periódico, tornou público o conteúdo da 

fórmula e da matéria-prima relacionadas com a fabricação de alguns 

dos refrigerantes mais vendidos pela empresa Campos dos Goitacazes 

Refrigerantes S.A., mesmo que essa publicidade não tenha sido dada 

pelos auditores fiscais que a fiscalizaram.  

c) não foi violado, quando os auditores fiscais prestaram informações 

para que a revista de grande circulação nacional elaborasse a 

reportagem em que foram publicadas, especificamente, informações 

sigilosas sobre a situação financeira e econômica das maiores clientes 

e das maiores fornecedoras da empresa Campos dos Goitacazes 

Refrigerantes S.A., pois essas empresas não foram fiscalizadas por 

eles.  
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d) não foi violado, quando o periódico informativo da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou reportagem dando a 

conhecer informação sigilosa, relacionada com as matérias-primas 

utilizadas pela empresa Campos dos Goitacazes Refrigerantes S.A. 

para a fabricação de refrigerantes, porque o dever de sigilo não é da 

pessoa jurídica de direito público, mas de seus servidores.  

e) foi violado, quando, relativamente a uma das fornecedoras da 

empresa fiscalizada, os auditores fiscais prestaram informações 

especificamente relacionadas com as representações fiscais para fins 

penais que existiam em nome de seus sócios, e com a relação de seus 

créditos tributários inscritos em dívida ativa do Estado fluminense. 

Resposta: mais uma da série, questões gigantes e simples. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 17- SEGEP-MA-AUDITOR-FCC/2016 

Relativamente à comprovação da quitação de tributos, o CTN 

determina que  

a) ela seja feita mediante a expedição de declaração interna, emitida 

por repartição fiscal, mediante requerimento da autoridade 

administrativa, com anuência do interessado.  

b) somente poderá ser feita por meio de certidão negativa.  

c) essa prova poderá deixar de ser feita por meio de certidão negativa, 

mas não poderá deixar de ser feita por outros meios, a critério da 

Administração Tributária. 

d) essa comprovação, por meio de certidão negativa, deverá se 

restringir aos impostos e às contribuições em geral, pois, em relação 

às taxas, a comprovação será feita no momento da utilização do 

serviço público oferecido.  

e) a certidão que aponte apenas a existência de créditos tributários por 

vencer, possa ser aceita como prova de quitação de tributos. 

Resposta: Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de 
determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, 

expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas 

as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio 

fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se 

refere o pedido. 
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  Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos 

termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 

(dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

  Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a 

certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso 
de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 18 –PREF. DE BH-PROCURADOR-CESPE/2017 

Com base nas disposições do CTN, assinale a opção correta. 

a) A autoridade administrativa não poderá alterar de ofício o 

lançamento já notificado ao sujeito passivo, mesmo em caso de 

comprovada falsidade de elemento de declaração obrigatória. 

b) Uma taxa pode ser calculada em função do capital social da empresa 

contribuinte. 

c) Em caso de inobservância, pelo responsável, da legislação tributária, 

a obrigação principal será convertida em obrigação acessória. 

d) Interpreta-se a definição legal de fato gerador abstraindo-se da 
validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 

pois para a incidência do tributo, não é relevante a regularidade jurídica 

dos atos. 

Resposta:  

Letra A: errada. Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício 

pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 

  IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a 

qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de 

declaração obrigatória; 

Letra B: errada. Art. 77. As taxas cobradas pela União pelos Estados, 

pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 

atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de 
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua 

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

idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em 

função do capital das empresas. 

Letra C: errada. Art. 113  § 3º A obrigação acessória, pelo simples fato 

da sua inobservância, converte-se em obrigação principal 

relativamente à penalidade pecuniária. 

Letra D: certa. 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: D 

QUESTÃO 19 –SEGEP MA-AUDITOR FISCAL-FCC/2016 

De acordo com o CTN, é de cinco anos, contados da data da sua 

constituição definitiva, o prazo para a propositura de ação para a 

cobrança do crédito tributário. De acordo com o CTN, 

a) o referido prazo, que é prescricional, se interrompe pela citação 

pessoal feita ao devedor.  

b) qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a fluência do 

referido prazo.  

c) a não propositura dessa ação, no referido prazo, acarretará a 

decadência do direito fazendário de cobrar.  

d) qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor suspende a 

fluência do referido prazo.  

e) o protesto judicial, extrajudicial ou administrativo suspende a 

fluência do referido prazo. 

Resposta: 

 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 

cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 

  Parágrafo único. A prescrição se interrompe: 
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   I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; 

(Redação dada pela LCP nº 118, de 2005) 

  II - pelo protesto judicial; 

  III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 

  IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe 

em reconhecimento do débito pelo devedor. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 20-TJ MG-JUIZ/2006 

Considerando-se as disposições do CTN a respeito do fato gerador da 

obrigação tributária, é CORRETO afirmar que: 

a) na definição legal do fato gerador da obrigação tributária principal 

deve ser considerada a validade jurídica dos atos efetivamente 

praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, não 

importando, contudo, a natureza do objeto do fato gerador ou dos seus 

efeitos efetivamente produzidos; 

b) tratando-se de situação jurídica, o fato gerador considera-se 

ocorrido e existentes os seus efeitos desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída tal situação jurídica, sendo que, se se tratar 
de atos jurídicos condicionais, estes se reputam perfeitos e acabados 

desde o momento do implemento da condição suspensiva; 

c) a autoridade fiscal poderá desconsiderar os negócios jurídicos 

praticados pelos sujeitos passivos, se constatada a finalidade de 

dissimular a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, desde que 

observados, porém, os procedimentos previamente estabelecidos em 

lei complementar nacional; 

d) a obrigação tributária acessória não possui fato gerador autônomo, 

eis que se vincula essa obrigação acessória ao fato gerador da 

obrigação tributária principal, entendido este como a situação, 

econômica ou jurídica, definida em lei, como necessária e suficiente à 

sua ocorrência. 

Resposta:  

Letra A: errada. Art. 118. A definição legal do fato gerador é 

interpretada abstraindo-se: 
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 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. 

Letra B: certa. Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, 

considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

  I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se 

verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os 

efeitos que normalmente lhe são próprios; 

  II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. 

  Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar 

atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 

constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a 

serem estabelecidos em lei ordinária. 

  Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo 

disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos 

condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 

  I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu 

implemento; 

  II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato 

ou da celebração do negócio. 

Letra C: errada. Art. 116, Parágrafo único. A autoridade administrativa 

poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 

observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 

Letra D: errada. Em Direito tributário a obrigação acessória não exige 

uma obrigação principal. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 21 –TJ MS-JUIZ-FGV/2008 

Em relação às preferências do crédito tributário previstas no CTN, 

assinale a afirmativa incorreta. 
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a) São extraconcursais os créditos tributários decorrentes de fatos 

geradores ocorridos no curso do processo de falência. 

b) Na falência, o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual 

for  a  natureza  ou  o tempo da constituição deste, ressalvados os 

créditos decorrentes de acidente de trabalho ou da legislação do 

trabalho, independentemente do seu valor. 

c) A cobrança judicial do crédito tributário não está sujeita a concurso 

de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, inventário 

ou arrolamento. 

d) São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em 

inventário ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos 

tributários vencidos ou vincendos a cargo do de cujus ou de seu 

espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 

e) São pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos 

tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de 

direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no 

decurso da liquidação. 

Resposta: circulou que é a incorreta? 

Letra A: art.188. São extraconcursais os créditos tributários 

decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de 

falência. 

Letra B: art.186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja 

qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os 

créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho. Parágrafo único. Na falência:  

  I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às 

importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei  falimentar, 

nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;  

  II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência 

dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e  

  III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados.  

Letra C: art. 87. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita 

a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação 

judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 

Letra D: art. 189. São pagos preferencialmente a quaisquer créditos 

habilitados em inventário ou arrolamento,   ou a   outros  encargos do  
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monte, os créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo do de 

cujus ou de seu espólio, exigíveis no decurso do processo de inventário 

ou arrolamento 

Letra E: art. 190. São pagos preferencialmente a quaisquer outros os 

créditos tributários vencidos ou vincendos, a cargo de pessoas jurídicas 
de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no 

decurso da liquidação. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 22 -SEFAZ MT-AUDITOR MUNICIPAL-FGV/2014 

De acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), a data de recolhimento 

de um tributo é tema reservado 

a) a uma Emenda à Constituição. 

b) a uma Lei Complementar. 

c) a uma Lei Ordinária 

d) a uma Medida Provisória. 

e) a um Decreto. 

Resposta: não podemos erras essa. Prazo de recolhimento pode ser 

por decreto. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 23 –TRF 3ª-JUIZ-CESPE/2011 

Uma lei que crie determinada anistia tributária atenderá ao que dispõe 

o CTN se, expressamente, anistiar 

a) infrações resultantes de conluio. 

b) atos praticados com fraude, mas não considerados crimes ou 

contravenções. 

c) as infrações cometidas antes e depois de sua edição. 

d) tanto as multas tributárias quanto os crimes de sonegação. 

e) atos praticados com dolo, mas não considerados crimes ou 

contravenções. 

Resposta: pois é, por incrível que possa parecer, se a lei disser, 

conluio pode. Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações  
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cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se 

aplicando: 

   I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos 

que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude 

ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

  II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 

entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 24- SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FGV/2011 

O CTN expressamente estabelece, no que diz respeito à extinção do 

crédito tributário, que 

a) é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo que 

seja objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do 

trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 

b) a lei permite à autoridade administrativa conceder remissão total ou 

parcial do crédito tributário em virtude de erro ou ignorância 

escusáveis do sujeito passivo quanto à matéria de direito, em exceção 

ao art. 3º da LICC. que dispõe que ninguém se escusa de cumprir a lei, 

alegando que não a conhece. 

c) no caso de consignação do pagamento pelo sujeito passivo, caso 

seja julgada procedente, o montante consignado é convertido em 

renda, ao passo que, na improcedência, o crédito tributário é cobrado 

acrescido de juros de mora, sem aplicação de qualquer penalidade. 

d) caso haja dois ou mais débitos simultâneos do mesmo sujeito 

passivo para com o mesmo sujeito ativo, a imputação do pagamento 

compete, em primeiro lugar, ao contribuinte ou responsável pelo 

pagamento. Somente na hipótese de abstenção deste, a autoridade 

administrativa fará a imputação. 

e) a isenção, uma das modalidades de extinção do crédito tributário, é 

sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 
exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o 

caso, o prazo de sua duração. 

Resposta: 

O gabarito é a letra A: Art. 170-A. É vedada a compensação mediante 

o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito 

passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 
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Letra B: Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a 

conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do 

crédito tributário, atendendo: 

  II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a 

matéria de fato; 

Letra C: art. 164, § 2º Julgada procedente a consignação, o pagamento 

se reputa efetuado e a importância consignada é convertida em renda; 

julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobra-se o 

crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 

Letra D: Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos 

vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica 

de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou 

provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade 

administrativa competente para receber o pagamento determinará a 

respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em 

que enumeradas: ... 

Letra E: Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

 I - a isenção; 

 II - a anistia. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 25 –TJ BA-NOTARIAL-CESPE/2013 

Segundo o CTN, constitui(em) aspecto(s) relevante(s) para a 

determinação da natureza jurídica específica do tributo 

a) o fato gerador da obrigação tributária. 

b) a denominação e as demais características formais estabelecidas 

pela legislação tributária. 

c) a destinação legal do produto da arrecadação e a denominação desse 

tributo e demais características previstas em lei. 

d) a destinação legal do produto da arrecadação desse tributo. 

e) o fato gerador e a destinação legal do produto da arrecadação desse 

tributo. 
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Resposta: vamos ver quem esqueceu já. Art. 4º, A natureza jurídica 

específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 

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

 II - a destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Gabarito: A 

QUESTÃO 26 –SEFAZ RJ-AUDITOR FISCAL-FCC/2014 

Pedrus, solteiro, trabalhou sua vida toda e amealhou um pequeno 

patrimônio: uma casa, um carro e algum dinheiro, que ficou depositado 

no banco. Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento 

público, por meio do qual deixou seu patrimônio a sua irmã Benedita, 

também solteira, que herdou todos esses bens, quando Pedrus faleceu. 

Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio. Com o 

passar dos anos, ela adoeceu, foi internada e, com suas faculdades 

mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir 

sua vida e seus próprios negócios, motivo pelo qual sua irmã, Alice, 

acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juízo de direito 
competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se sua curadora, 

passando a administrar os negócios de Benedita. No início do ano 

subsequente ao da interdição de Benedita, ocorreu o fato gerador do 

IPTU, referente ao imóvel herdado, e do IPVA, referente ao carro 

recebido em herança. Instada a liquidar o crédito tributário referente a 

esses impostos, Alice, irmã e curadora de Benedita, negou-se a fazê-

lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada por 

juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para 

ser contribuinte desses impostos. 

Considerando o que o CTN estabelece em relação à capacidade 

tributária, a alegação de Alice está: 

a) correta, pois capacidade tributária ativa independe da capacidade 

civil das pessoas naturais. 

b) correta, pois, se Benedita não pode administrar seus bens, ela não 

tem capacidade tributária ativa para ser contribuinte desses impostos.  

c) incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar-

se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou 

limitação do exercício de atividades civis. 
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d) incorreta, pois, na medida em que a capacidade tributária passiva 

depende da própria capacidade civil, enquanto um terceiro interessado 

puder recorrer da interdição de Benedita, sua capacidade não pode ser 

contestada.  

e) incorreta, pois, na medida em que a interdição retirou sua 
capacidade tributária passiva, ela adquiriu, em decorrência disso, 

capacidade ativa para ser contribuinte desses tributos. 

Resposta: torno a repetir, pergunta grande, resposta curta. 

 Art. 126. A capacidade tributária passiva independe: 

 I - da capacidade civil das pessoas naturais; 

Gabarito: C 

QUESTÃO 27-TJDFT-JUIZ-CESPE/2016 

A respeito das normas do Código Tributário Nacional (CTN), assinale a 

opção correta. 

a) A conversão de depósito em renda é causa de suspensão do crédito 

tributário. 

b) Os dispositivos de lei relativos à instituição de imposto sobre o 

patrimônio ou a renda passam a vigorar noventa dias após a publicação 

da lei. 

c) O estabelecimento de diferença tributária entre bens de qualquer 

natureza, em razão de sua procedência ou de seu destino, é proibido 

aos estados, ao DF e aos municípios. 

d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil das 

pessoas naturais. 

e) A contribuição de melhoria apresenta, como limite total, a despesa 

realizada e, como limite individual, o dobro do acréscimo de valor que 

resultar da obra pública para cada imóvel beneficiado. 

Resposta: ainda da série também quero ser juiz. 

Gabarito, sem mais delongas: C 

QUESTÃO 28 – TRF 3ª-JUIZ/2016 

Considere a denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e assinale a 

alternativa incorreta:  
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a) Não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação 

regularmente declarados, mas que são pagos a destempo.  

b) Só se considera espontânea a denúncia apresentada antes de 

qualquer medida de fiscalização relacionada com a infração fiscal.  

c) Aplica-se ao caso em que o contribuinte devedor confessa a dívida 

e obtém o parcelamento do débito tributário.  

d) Exclui a exigência da multa, mas não evita a incidência dos juros 

moratórios e da correção monetária do débito confessado.  

Resposta: circulou que é a incorreta? 

 V. REsp 1102577 / DF 

O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos 

casos de parcelamento de débito tributário 

Gabarito: C 

QUESTÃO 29- SEGEP MA-AUDITOR FISCAL-FCC/2016 

Quando uma lei deixar de definir um ato como infração, essa lei, de 

acordo com o CTN, 

a) deverá ser aplicada a ato pretérito, desde que ainda não tenha sido 

definitivamente julgado.  

b) não poderá ser aplicada a ato pretérito, se já tiver sido iniciado o 

processo relativo ao julgamento desse ato infracional. 

c) não poderá ser aplicada a ato pretérito, em nenhuma hipótese.  

d) deverá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência 

de juros de mora e de multa de mora, desde que ainda não tenha sido 

definitivamente julgado. 

e) poderá ser aplicada a ato pretérito, apenas para excluir a exigência 

de juros de mora, mesmo que o ato já tenha sido definitivamente 

julgado. 

Resposta: Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 

 I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, 

excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 

interpretados; 
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 II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 

 a) quando deixe de defini-lo como infração; 

 b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de 

ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha 

implicado em falta de pagamento de tributo; 

 c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei 

vigente ao tempo da sua prática 

Gabarito: A 

QUESTÃO 30 –SEGEP MA-TÉCNICO-FCC/2016 

Com suporte nas normas do CTN que disciplinam a concessão e a 

revogação de isenções, pode-se afirmar que  

a) a lei que conceder a isenção, deverá, entre outras coisas, especificar 

as condições para sua concessão e os tributos a que se aplica.  

b) toda lei que conceder a isenção, deverá especificar o prazo de sua 

duração, quando for concedida por prazo certo, vedada a concessão 

por prazo certo superior a cinco anos.  

c) a isenção não pode ser restrita a regiões ou partes do território da 

entidade tributante.  

d) essas isenções, quando previstas em contrato firmado com o ente 

tributante, dispensam a edição de lei.  

e) a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 

tempo, mesmo se concedida em função de determinadas condições e 

por prazo certo e de até dois exercícios.  

Resposta: esse artigo cai sempre, então vamos reler. 

  Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 

decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos 

para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo 

de sua duração. 

  Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do 

território da entidade tributante, em função de condições a ela 

peculiares. 

  Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é 

extensiva: 
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  I - às taxas e às contribuições de melhoria; 

  II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

  Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função 

de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, 

a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104 

  Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é 

efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, 

em requerimento com o qual o interessado faça prova do 

preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos 

previstos em lei ou contrato para sua concessão. 

  § 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o 

despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de 

cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do 

primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover 

a continuidade do reconhecimento da isenção. 

  § 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, 

aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

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 


