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Introdução 

Meus amigos, seja bem-vindo ao curso de Legislação Tributária para o 

ICMS DA BAHIA. Esse curso será feito abordando a Legislação 

Tributária da Bahia, com a Lei seca e comentários. Serão vááááárias 

questões também. Lógico que questões comentadas . Fique tranquilo, 
você vai conseguir fechar essa  matéria, que sempre vem com um peso 

muito alto na prova, afinal de contas você será aprovado no concurso 

de Auditor Fiscal da Bahia. 

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

necessidade de comentários, esse serão escritos logo abaixo da lei. O 

que não é importante eu suprimi ou coloquei três pontinhos. Já sabe, 

alguma dúvida acesse o FORUM. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR 

 
 

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

terminará com a sua aprovação no concurso da  Receita  Municipal de  

Campo Grande. Vamos falar um pouco sobre a minha vida de 

concurseiro. Comecei meus estudos em 2006 com 51 anos.  

Whaaaat? Isso mesmo, bem velhinho, RSSSS. Levando em 

consideração que depois dos trinta as células nervosas já começam a 

morrer e não se regeneram, imaginem como foi difícil para mim, 

começar a estudar.  

Ah professor, mas vai ver sua carreira ajudou, sua formação foi útil ou 

algo assim. HAHAHA, sou formado em Medicina Veterinária, logo não 

aproveitei nada de minha carreira.  
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Então meus amigos, não desistam, pensem sempre se está ruim e 

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

Comecei em 2006, como disse, e continuo estudando até hoje. Fui 

aprovado em 2008 para a Secretaria da Pesca, mas não assumi pois 

queria área fiscal. Também nesse ano fui aprovado para Analista 

Administrativo do TRT do RJ 

Em 2010 fui aprovado em terceiro lugar para fiscal de ISS em 

Americana, SP. Fiquei lá até 2016 quando ingressei como Auditor Fiscal 

aqui no Espírito Santo.  

Então meus amigos não desistam nunca, só parem quando realizarem 

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

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

 

2. Informações sobre o curso 

 
  

1. Conteúdo e cronograma das aulas 

Cronograma e conteúdo das aulas:06 

Nosso curso será ministrado ao longo de 08 aulas, incluindo esta aula 

demonstrativa, de acordo com o cronograma abaixo  

 

CCCC 

 

Lembre-se que o curso não se resume à apresentação das aulas. Ao se 

inscrever há opção de também adquirir o fórum de dúvidas. Assim, 

você poderá solucionar suas dúvidas através do respectivo fórum. 

Estarei sempre à disposição para responder aos seus questionamentos  

20/06/2018 AULA 00 ICMS PARTE 1 

28/06/2018 AULA 01 ICMS PARTE 2 

02/07/2018 AULA 02 ICMS PARTE 3 

05/07/2018 AULA 03 RICMS 

07/07/2018 AULA 04 ITCMD 

12/07/2018 AULA 05 IPVA 

17/07/2018 AULA 06 TAXAS E ASSUNTO DIVERSOS 

22/07/2018 AULA 07 SIMULADO FINAL 
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através do fórum de cada aula. Portanto, não guarde sua dúvida! 

Acione o fórum! Uma duvidazinha vira um problemão lá na frente. 

 

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 

 

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! 
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Vamos ao que interessa: 

LEI Nº 7.014 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1996 

Trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá 

outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 

Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL 

SEÇÃO I 

Da Incidência e da Não-Incidência 

SUBSEÇÃO I 

Da Incidência 

Art. 1º O Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), de que 

tratam o art. 155, inciso II, §§ 2º e 3º, da Constituição da República 

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

de 1996, tem como fatos geradores: 

I - a realização de operações relativas à circulação de mercadorias; 

Já começamos por aqui. Circulou mercadoria, incide ICMS. Sempre 

Prof.? Não, nem sempre, mas a princípio se circular mercadoria, você 

Auditor Fiscal da Bahia já fica de olho. 

II - a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal; 

Pegadinha que sempre cai em prova. Transporte intramunicipal é ISS. 
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O ICMS incide sobre 

c) a prestação de serviço de transporte interestadual e intramunicipal, 

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

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

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

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

Isso mesmo, nenhuma das duas. Intramunicipal é ISSQN. 

III - a prestação de serviços de comunicação. 

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

 

O ICMS incide sobre 

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

Ceeeerto. 

Parágrafo único. Ocorre a incidência do ICMS inclusive quando as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. 

 

Você viajou para Paris com o seu primeiro salário de Auditor, está no 

hotel , sem WHATSAPP  e precisa telefonar pra casa. Faz uma ligação 

a cobrar. Pronto, a prestação se iniciou no exterior e será cobrada na 

Bahia. 

Art. 2º O ICMS incide sobre: 

I - a realização de operações relativas à circulação de mercadorias, 

inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias 

por bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, incluídos 

os serviços prestados; 

II - o fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 
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a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, 

quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à 

incidência do imposto estadual; 

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

prestado está incluído na conta, é tudo ICMS.  

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

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

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

 

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

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

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

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

completas, que incluem café, almoço e jantar. 

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

Isso mesmo, zeeeeeero de ICMS, tudo ISSQN 

III - a entrada, no território deste Estado, de lubrificantes e 

combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e de energia 

elétrica oriundos de outra unidade da Federação, quando não 

destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou 

extração 

Quando não for para nenhuma dessas hipóteses, incide ICMS na 

entrada na Bahia. 

IV - as operações e prestações interestaduais que destinem 

mercadorias, bens e serviços a consumidor final localizado neste 

Estado, contribuinte ou não do imposto; 

Regrinha nova, já tá valendo. Se é consumidor final e está aqui, incide 

ICMS. antes havia diferença se você era contribuinte  ou não. Agora 

não existe mais essa diferença. 
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V - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa 

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

qualquer que seja a sua finalidade, bem como a aquisição ou 

arrematação em licitação promovida pelo poder público de mercadoria 

ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados; 

Trouxe alguma mercadoria do exterior, seja você contribuinte do ICMS 

ou não, adquiriu ou arrematou mercadoria em licitação feita pelo 

Governo, tem ICMS. Isso quer dizer que você Auditor Fiscal da Bahia, 

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

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

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

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

do imposto. 

VI - a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto, oleoduto 

e aqueduto, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

Serviço de transporte interestadual e intermunicipal é ICMS. 

VII - a prestação onerosa de serviços de comunicação, por qualquer 

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

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza; 

Prestação onerosa: ICMS 

Se a prestação for gratuita, não incide ICMS.  

 

O ICMS é devido ao Estado da Bahia, na prestação de serviço: 

d) de comunicação, se onerosa, prestada ou iniciada no exterior e o 

destinatário tiver estabelecimento ou domicílio na Bahia. 

Ceeerto. 
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VIII- o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado 

no exterior. 

Prestou serviço no exterior ou prestação começou lá fora, incide ICMS 

§ 1º São irrelevantes para caracterização do fato gerador: 

I - a natureza jurídica da operação ou prestação de serviço de que 

resultem quaisquer das hipóteses previstas neste artigo; 

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

respectivo titular; 

III - a validade jurídica da propriedade ou da posse do instrumento 

utilizado na prestação do serviço; 

IV - o cumprimento de exigências legais, regulamentares ou 

administrativas, referentes às operações ou prestações; 

V - o resultado financeiro obtido com a operação ou com a prestação 

do serviço, exceto o de comunicação. 

Pecunia non olet, na veia. Não sabe o que é pecúnia non olet? Não faz 

mal, é simples. Não interessa de onde e de que forma houve prestação 

ou operação, interessa só que incide ICMS. (Maiores infos sobre 

pecúnia non olet nos nosso cursos de Direito Tributário). 

§ 2º Considera-se mercadoria, para efeitos de aplicação da legislação 

do ICMS, qualquer bem móvel, novo ou usado, suscetível de circulação 

econômica, inclusive semoventes, energia elétrica, mesmo quando 

importado do exterior para uso ou consumo do importador ou para 

incorporação ao ativo permanente do estabelecimento. 

Qualquer bem, novo ou usado, circulou economicamente,          ICMS. 

Já sei, não sabe o que é semovente? É o que se move por si mesmo. 

Exemplo típico é o gado. 

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, a responsabilidade 

pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a 

alíquota interna e interestadual caberá ao: 

I - destinatário localizado neste Estado, quando este for contribuinte 

do imposto, inclusive se optante pelo Simples Nacional; 
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II - remetente e o prestador localizados em outra unidade da 

Federação, inclusive se optante pelo Simples Nacional, quando o 

destinatário não for contribuinte do imposto. 

Coisas da regrinha nova. Adivinha se vai cair na prova? 

SSIIIIIIIIIMMMMMMMMM. 

 

Eu tenho aqui no ES uma revenda de FERRARIS. Sou contribuinte do 

ICMS . Vendo uma Ferrari para o Silvio Sande, que mora na Bahia, e 

não é contribuinte do ICMS. A alíquota interna da Bahia é 18%. Mas 

como é uma venda entre ES e Bahia, aplico a alíquota interestadual de 

12%. Como a alíquota na Bahia é 18% e a interestadual é 12%, faltam 

6%, que nesse caso eu tenho que pagar para a Bahia. Como eu sou 

contribuinte e o Silvio SANDE não,  eu que pago a diferença pra Bahia. 

Se Silvio sande fosse contribuinte do ICMS , ele que pagaria essa 

diferença. Não pescou anda, não importa, fique tranquilo, com 

exercícios resolveremos essas probleminhas. 

SUBSEÇÃO II 

Da Não-Incidência 

 

Art. 3º O imposto não incide sobre: 

I - livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, 

inclusive o serviço de transporte dos mesmos; 

Caso de Imunidade Cultural. 

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias e 

serviços, observado o seguinte: 

Imunidade na exportação. 

a) equipara-se às operações de que trata este inciso a saída de 

mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o 
exterior, destinada à empresa comercial exportadora, inclusive trading, 

ou outro estabelecimento da mesma empresa; 

A mercadoria foi para uma Trading antes de ser exportada, tranquilo, 

não incide. 
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Observe que o legislador não faz muita diferença entre não incide, 

isenta ou imune. Você tem que saber qual nome é dado na legislação 

específica  da qual estamos falando. 

 

b) o disposto neste artigo não se aplica às prestações de serviço de 

transporte de mercadorias vinculadas às operações previstas na alínea 

“a”; 

 

Aqui na Bahia é cobrado normalmente o transporte de mercadorias que 

vão ser exportadas. Alguns Estados não cobram. 

c) tornar-se-á devido o imposto quando não se efetivar a exportação, 

ressalvada a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de 

desfazimento do negócio. 

Meio óbvio, né? Não houve exportação, cobra-se o imposto. 

III - operações interestaduais relativas a energia elétrica, a petróleo e 

a lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de 

petróleo, quando destinados a comercialização, industrialização, 

produção, geração ou extração; 

O imposto será cobrado depois, quando ocorrerem essas hipóteses.  

IV - operações com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro 

ou instrumento cambial; 

V - operações, inclusive as remessas e os correspondentes retornos de 

equipamentos ou materiais, assim como as prestações de serviços de 

transporte ou de comunicação, efetuadas por pessoa ou entidade 

adiante indicadas: 

a) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, sendo que 

esse tratamento: 

1 - é extensivo às autarquias e às fundações instituídas e mantidas 

pelo poder público, no que se refere às mercadorias e aos serviços 

vinculados exclusivamente a suas finalidades essenciais; 
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2 - não se aplica às mercadorias e aos serviços relacionados com 

exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis 

a empreendimentos privados, ou quando houver contraprestação ou 

pagamento de preços ou tarifas pelo usuário; 

b) os templos de qualquer culto, os partidos políticos e suas fundações, 

as entidades sindicais dos trabalhadores e as instituições de educação 

ou de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 

lei, sendo que esse tratamento compreenderá somente as 

mercadorias, bens e serviços relacionados exclusivamente com as 

finalidades essenciais das entidades mencionadas nesta alínea; 

Outra regrinha de Imunidade.  

 

Acerca das imunidades tributárias, é correto afirmar que  

a) a imunidade dos templos de qualquer culto abrange o local de culto 

e também imóveis de propriedade da entidade religiosa locados a 

terceiros, desde que o aluguel reverta em benefício da atividade 

religiosa. 

CEEEEERTO. 

VI - saídas de mercadorias ou bens: 

a) com destino a armazém geral ou frigorífico situados neste Estado, 

para depósito em nome do remetente; 

b) com destino a depósito fechado do próprio contribuinte, situado 

neste Estado; 

c) dos estabelecimentos referidos nas alíneas anteriores, em retorno 

ao estabelecimento depositante; 

 

Mas preste atenção, tem que ser no estado da Bahia. Se sair pra outro 

estado incide o ICMS. 
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VII - saídas de mercadorias ou bens pertencentes a terceiro, de 

estabelecimento de empresa de transporte ou de depósito por conta e 

ordem desta, ressalvada a incidência do imposto relativo à prestação 

do serviço; 

VIII - saídas de bens integrados no ativo permanente, desde que 

tenham sido objeto de uso, no próprio estabelecimento, por mais de 

um ano, antes da desincorporação; 

IX - circulação física de mercadoria em virtude de mudança de 

endereço do estabelecimento, neste Estado; 

A empresa mudou de endereço, não incide ICMS 

X - aquisição de mercadoria decorrente de arrematação em leilão fiscal 

promovido pela Secretaria da Fazenda; 

XI - operações internas de qualquer natureza decorrentes da 

transferência da propriedade de estabelecimento industrial, comercial 

ou de outra espécie, havendo a continuidade das atividades do 

estabelecimento pelo novo titular, inclusive nas hipóteses de 

transmissão: 

a) a herdeiro ou legatário, em razão de sucessão "causa mortis", nos 

legados ou processos de inventário ou arrolamento; 

b) em caso de sucessão "inter vivos", tais como venda de 

estabelecimento ou fundo de comércio, transformação, incorporação, 

fusão ou cisão; 

XII - operações decorrentes de alienação fiduciária em garantia, 

inclusive na: 

a) transmissão do domínio, feita pelo devedor fiduciante em favor do 

credor fiduciário; 

b) transferência da posse, em favor do credor fiduciário, em virtude de 

inadimplemento do devedor fiduciante; 

c) transmissão do domínio, do credor em favor do devedor, em virtude 

da extinção da garantia pelo seu pagamento; 

XIII - operações de qualquer natureza de que decorra a transferência 

de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras; 
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Isso cai sempre. Bati meu carro, tive perda total. A companhia 

seguradora fica com o meu carro e me paga o seguro. Essa 

transferência de propriedade não tem incidência de ICMS. 

 

Conforme a legislação de regência, assinale a alternativa que identifica 

duas hipóteses de não incidência do ICMS. 

c) Operação de transferência de bens móveis salvados de sinistro e 

anistia. 

E agora, incide nas duas hipóteses ou não? 

Na primeira hipótese realmente não incide. A segunda hipótese é caso 

de exclusão do crédito tributário. 

XIV - saídas ou fornecimentos decorrentes de operações relativas a 

mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na 

prestação, pelo próprio autor da saída ou do fornecimento, de serviço 

de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao 

imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as 

hipóteses de incidência do ICMS previstas em lei complementar; 

XV - operações de arrendamento mercantil, salvo tratando-se de 

importação do exterior; 

XV-A. - a prestação de serviço de comunicação nas modalidades de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, 

inclusive concernente à inserção de anúncios ou à veiculação e 

divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade; 

Gravem esse XV-A. 

XV-B. - o transporte de carga própria; 

XV-C. - o fornecimento de água canalizada, ainda que tratada. 

XVI - demais situações em que não se configure o fato gerador do 

imposto. 

Transporte de carga própria. Eu transporto minha carga de uma cidade 

pra outra. Não incide.   
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§ 2º Ocorrerá a suspensão quando a incidência do imposto ficar 

condicionada a evento futuro, cabendo ao regulamento indicar esses 

eventos, inclusive referindo-se ao convênio que a reconheceu, instituiu 

ou autorizou, quando for o caso. 

É o caso em que envio mercadorias para um trading, com fins de 

exportação. 

§ 3º Considera-se transporte de carga própria quando efetuado em 

veículo próprio, arrendado ou locado: 

I - do adquirente; 

II - do remetente, nas vendas fora do estabelecimento; 

III - do contribuinte, nas transferências entre estabelecimentos do 

mesmo titular. 

 

      

Pausa para um café, kkkkk. 

Considere o seguinte dispositivo de Lei Municipal: Não incide o ISS 

sobre o serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Tal 

disposição legal constitui  

a) isenção concedida pela lei municipal.  

b) hipótese de exclusão do crédito tributário definida pela legislação 

municipal.  

c) disposição legal inconstitucional, pois institui um benefício fiscal do 
ISSQN concedido sem amparo em Lei Complementar, e em violação ao 

texto constitucional.  

d) enunciado legal ineficaz.  

e) renúncia de receita tributária. 

E agora, vamos raciocinar um pouco, ok? 
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Lei Municipal diz que não incide ISS no serviço de transporte 

intermunicipal. E daí que a Lei disse isso. Com certeza os nobres 

vereadores não conhecem nada sobre Direito Tributário (novidade). 

Sabe o que essa Lei significa? NAAAADA.  

GABARITO: D 

 

SEÇÃO II 

Do Momento da Ocorrência do Fato Gerador 

Art. 4º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: 

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda 

que para outro estabelecimento do mesmo titular; 

 

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

deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 

mesmo contribuinte. 

Essa nossa matéria é de Legislação. Então vale a Legislação. 

A súmula vale pra prova de Direito Tributário. 

II - da saída de ouro, na operação em que este deixar de ser ativo 

financeiro ou instrumento cambial; 

III - da transmissão a terceiro da propriedade de mercadoria 

depositada em armazém geral ou em depósito fechado, na unidade da 

Federação do transmitente; 

A mercadoria está em um depósito. Eu vendi a mercadoria para um 

terceiro. Nesse momento incide o ICMS. 

Já sei, você não sabe a diferença entre depósito fechado e depósito 

geral. O depósito fechado só aceita mercadoria da minha empresa, é 

fechado, o depósito é meu. O armazém geral, deposita mercadoria de 

GERAL, de todo mundo.  
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IV - da transmissão da propriedade de mercadoria ou bem adquiridos 

no País ou de título que os represente, quando a mercadoria ou o bem 

não transitarem pelo estabelecimento do transmitente; 

Vendi a mercadoria mas essa nem transitou pelo meu estabelecimento. 

Não importa, incide o imposto. 

V - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por 

bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, incluídos os 

serviços prestados; 

VI - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: 

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; 

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios mas com 

indicação expressa da incidência do imposto de competência estadual, 

como definida na lei complementar aplicável; 

A lei Complementar do ISS tem várias ressalvas. Essas ressalvas você 

tem que saber, claro que cai na prova, se não cair em Legislação, cai 

em Direito Tributário. 

VII - da saída, de estabelecimento industrializador ou prestador de 

serviço, em retorno ao do encomendante ou para pessoa diversa por 
ordem do encomendante, de mercadoria submetida a processo de 

industrialização ou serviço que não implique prestação de serviço 

compreendido na competência tributária municipal, ainda que a 

industrialização não envolva aplicação ou fornecimento de qualquer 

insumo; 

Também caso de ressalva na Lei do ISS. 

VIII - da entrada, no território deste Estado, de lubrificantes e 

combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e de energia 

elétrica oriundos de outra unidade da Federação, quando não 

destinados à comercialização, industrialização, produção, geração ou 

extração 

IX - do desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do 

exterior; 

X - da aquisição em licitação pública de mercadoria ou bem importados 

do exterior e apreendidos ou abandonados; 
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XI - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal, por qualquer via ou meio, inclusive gasoduto, oleoduto 

ou aqueduto, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; 

Lembre-se, incide o ICMS no início da prestação do serviço de 

transporte. 

XII - do ato final da prestação de serviço de transporte iniciada no 

exterior; 

Veio do exterior, como não posso cobrar lá fora, cobro aqui. 

XIII - da prestação onerosa de serviços de comunicação de qualquer 

natureza, inclusive na geração, emissão, transmissão, retransmissão, 

repetição, ampliação ou recepção de comunicação, por qualquer meio 

ou processo, ainda que iniciada ou prestada no exterior, observado o 

seguinte: 

a) quando se tratar de serviço de telecomunicações, o imposto será 

devido a este Estado: 

1 - nos serviços internacionais tarifados e cobrados no Brasil, cuja 

receita pertença às operadoras, e o equipamento terminal brasileiro 

esteja situado em território deste Estado; 

2 - na prestação de serviços móveis de telecomunicações, desde que 

a estação que receber a solicitação esteja instalada no território deste 

Estado; 

b) caso o serviço seja prestado mediante ficha, cartão ou 

assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no 

momento do fornecimento desses instrumentos ao usuário ou a 
terceiro intermediário, ou, quando para utilização exclusivamente em 

terminal de uso particular, no momento do reconhecimento ou ativação 

dos créditos; 

Fui a um supermercado aqui em Salvador e ativei créditos para o meu 

celular, o imposto vem pra cá. 

XIV - do recebimento, pelo destinatário, de serviço de comunicação 

prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; 

XIV-A. - do recebimento no estabelecimento ou domicílio do tomador 

do serviço prestado por meio de satélite 
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Tenho uma parabólica aqui na minha casa, na praia de itapuâ. O ICMS 

é pra Bahia. 

XV - da entrada ou da utilização, conforme o caso, efetuada por 

contribuinte do imposto, de mercadoria, bem ou serviço, em 

decorrência de operação interestadual ou de serviço cuja prestação 

tenha sido iniciada em outra unidade da Federação, quando a 

mercadoria ou bem forem destinados ao seu uso, consumo ou ativo 

permanente ou quando o serviço não estiver vinculado a operação ou 

prestação subsequentes alcançadas pela incidência do imposto. 

Veio Mercadoria ou Serviço, e não há saída para outro Estado, ou seja, 

aqui é o destino final, o imposto é pra Bahia 

XVI - da saída do estabelecimento do remetente ou do início da 

prestação, conforme o caso, destinada a consumidor final, não 

contribuinte do imposto, de mercadoria, bem ou serviço, em 

decorrência de operação interestadual ou de serviço cuja prestação 

tenha sido iniciada em outra unidade da Federação; 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final 

na data do encerramento de suas atividades, a menos que se trate de 

sucessão; 

Você tem uma loja, com o estoque cheio. Passou no concurso para 

Auditor Fiscal, quer fechar o estabelecimento  e se dedicar somente à 

SEFAZ BA. Toda a mercadoria constante na loja é considerada como 

vendida, logo dever ser pago o ICMS. Se for sucessão não precisa, 

pois o negócio vai continuar e o imposto será pago quando essas 

mercadorias forem sendo vendidas. 

II - saída do estabelecimento de quem efetuar o abate a carne e todos 

os produtos resultantes do abate de gado em matadouros públicos ou 

particulares, não pertencentes ao abatedor; 

III - saída do estabelecimento do depositante situado em território 

baiano a mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito 

fechado do próprio contribuinte, neste Estado, no momento: 

a) da saída da mercadoria do armazém geral ou do depósito fechado 

para estabelecimento diverso daquele que a tiver remetido para 

depósito, ainda que a mercadoria não tenha transitado pelo 

estabelecimento; 
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b) da transmissão da propriedade da mercadoria depositada em 

armazém geral ou em depósito fechado; 

Já falamos isso, a mercadoria estava aqui, num depósito, foi vendida, 

esse é o momento do fato gerador. 

IV - como tendo entrado e saído do estabelecimento do importador, do 

arrematante ou do adquirente em licitação promovida pelo poder 

público, neste Estado, a mercadoria estrangeira saída de repartição 

aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento diverso 

daquele que a tiver importado, arrematado ou adquirido; 

Trocou a titularidade, incide o imposto nesse momento. 

V - saída do estabelecimento do autor da encomenda a mercadoria que 

for remetida pelo executor da industrialização diretamente a terceiro 
adquirente ou a estabelecimento diverso daquele que a tiver mandado 

industrializar; 

Mandei industrializar a mercadoria e entregar diretamente a outra 

pessoa. 

VI - como tendo entrado e saído do estabelecimento do contribuinte 

que transmitir a propriedade de mercadoria ou bem adquiridos no País 

ou de título que os represente, nas vendas à ordem, quando a 

mercadoria ou bem não transitar pelo estabelecimento do 

transmitente. 

§ 2º Considera-se serviço de transporte iniciado no exterior aquele 

vinculado a contrato de transporte internacional, ainda que haja 

transbordo, subcontratação ou redespacho. 

Já sei, já sei: 

Transbordo: a carga está comigo, meu caminhão quebra, passo a carga 

pra outro caminhão meu. 

Subcontratação: fui contratado mas não quero fazer o serviço, contrato 

outra transportadora para fazê-lo. 

Redespacho: faço apenas uma parte do serviço e outra empresa faz a 

outra parte. 
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§ 3º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a 

entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do 

exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu 

desembaraço, o que somente se fará mediante a exibição do 

comprovante de pagamento do imposto incidente sobre a operação, no 

ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário. 

§ 4º Salvo prova em contrário, presume-se a ocorrência de operações 

ou de prestações tributáveis sem pagamento do imposto sempre que 

se verificar: 

I - saldo credor de caixa; 

II - suprimento a caixa de origem não comprovada; 

III - manutenção, no passivo, de obrigações já pagas ou inexistentes; 

IV - entradas de mercadorias ou bens não registradas; 

V - pagamentos não registrados; 

VI - valores das operações ou prestações declarados pelo contribuinte 

inferiores aos informados por: 

a) instituições financeiras; 

b) administradoras de cartões de crédito ou débito; 

c) “shopping centers”, centro comercial ou empreendimento 

semelhante; 

VII - valores das operações ou prestações declarados pelo contribuinte 

como sendo recebidos por meio de cartão de crédito ou débito 

inferiores aos informados pelas respectivas administradoras. 

§ 5º A falta de comprovação da saída de mercadoria do território 

estadual pelo proprietário, transportador ou condutor do veículo, 

quando exigida, autoriza a presunção de que tenha ocorrido sua 

comercialização no território baiano. 

§ 6º Na hipótese de entrega de mercadorias ou bem importados do 

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

gerador neste momento, devendo a autoridade responsável, salvo 
disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do 

imposto. 
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§ 7º Tratando-se de operação declarada ao Fisco pelo remetente 

através de documento fiscal eletrônico, presume-se a entrada da 

mercadoria no estabelecimento do destinatário caso este não se 

manifeste, na forma e no prazo regulamentar, informando que a 

mercadoria descrita no documento fiscal eletrônico não foi por ele 

solicitada ou recebida. 

 

 

 

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

de bens e mercadorias, por pessoa física ou jurídica, 

independentemente da finalidade ou destinação. O fato gerador da 

incidência do ICMS sobre a mercadoria importada por uma empresa 

comercial ocorre no seu(sua) respectivo(a) 

a) desembaraço aduaneiro. 

b) entrada na alfândega. 

c) entrada no estabelecimento do importador. 

d) saída da alfândega. 

e) saída do país exportador. 

A resposta é a letra ...... 

 

 

 

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

SEÇÃO III 

Da Sujeição Passiva 

SUBSEÇÃO I 

Do Contribuinte 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00BAHIA - ICMS PARTE 1 

Prof. CLAUDIO ROISMAN - 2018 

Página 23 de 71 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

Art. 5º Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que 

realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito 

comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

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

exterior. 

Atente para o: habitualidade ou em volume. 

Vendo um carro usado por ano, não sou contribuinte. 

Vendo um carro usado por dia, sou contribuinte. 

Vendo 360 carros num dia só, não tem habitualidade, mas tem volume. 

§ 1º É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo 

sem habitualidade ou intuito comercial: 

I - importe mercadoria ou bem do exterior, qualquer que seja a sua 

finalidade; 

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

se tenha iniciado no exterior; 

III - adquira ou arremate em licitação mercadoria ou bem apreendidos 

ou abandonados; 

IV - adquira de outra unidade da Federação lubrificantes e 

combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo e energia 

elétrica, quando não destinados à comercialização, industrialização, 

produção, geração ou extração  

§ 2º Incluem-se entre os contribuintes: 

I - o industrial, o comerciante, o produtor rural, o gerador de energia 

e o extrator de substâncias vegetais, animais, minerais ou fósseis; 

II - o prestador de serviços de transporte interestadual ou 

intermunicipal, inclusive tratando-se de empresa concessionária ou 

permissionária de serviço público de transporte; 

III - o prestador de serviços de comunicação, inclusive tratando-se de 

concessionário ou permissionário de serviço público de comunicação; 
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IV - a concessionária ou permissionária de serviço público de energia 

elétrica; 

V - a cooperativa; 

VI - a sociedade civil de fim econômico; 

VII - a sociedade civil de fim não econômico que explorar 

estabelecimento de extração de substância mineral ou fóssil, de 

produção agropecuária ou industrial, ou que comercializar mercadorias 

que para esse fim adquirir ou produzir; 

VIII - os órgãos da administração pública, as entidades da 

administração indireta e as fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público que praticarem operações ou prestações de serviços 

relacionadas com a exploração de atividades econômicas regidas pelas 
normas a que estiverem sujeitos os empreendimentos privados, ou em 

que houver contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas; 

X - o prestador de serviço não compreendido na competência tributária 

dos Municípios, que envolva fornecimento de mercadoria; 

XI - o prestador de serviço compreendido na competência tributária 

dos Municípios, que envolva fornecimento de mercadoria com 

incidência do ICMS indicada em lei complementar; 

XII - o restaurante, bar, café, lanchonete, cantina, hotel e 

estabelecimentos similares que efetuem o fornecimento de 

alimentação, bebidas ou outras mercadorias; 

XIII - os partidos políticos e suas fundações, os templos de qualquer 

culto, as entidades sindicais de trabalhadores, as instituições de 
educação ou de assistência social, sem fins lucrativos, que realizarem 

operações ou prestações não relacionadas com suas finalidades 

essenciais; 

XIV - qualquer pessoa ou entidade indicada nos incisos anteriores que, 

na condição de consumidor ou usuário final, adquirir bens ou serviços 

em operação ou prestação interestadual. 

Nesses casos acima, só lendo várias vezes  para gravar.  
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SUBSEÇÃO II 

Do Responsável por Solidariedade 

Não é preciso decorar essa lista. 

Art. 6º São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e 

demais acréscimos legais devidos pelo contribuinte de direito: 

I - o leiloeiro, o comissário, o síndico, o liquidante e o inventariante, 

em relação às operações sujeitas ao pagamento do imposto, 

decorrentes de leilões, concordatas, falências, liquidações, inventários 

ou arrolamentos; 

II - o armazém geral e o depositário a qualquer título: 

a) nas saídas de mercadorias depositadas por contribuinte de outra 

unidade da Federação; 

b) nas transmissões da propriedade de mercadorias depositadas por 

contribuintes de outra unidade da Federação; 

c) quando receberem para depósito ou derem saída a mercadorias sem 

a documentação fiscal exigível, ou acompanhadas de documentação 

fiscal inidônea; 

III - os transportadores em relação às mercadorias: 

a) que entregarem a destinatário diverso do indicado na 

documentação; 

b) procedentes de outra Unidade da Federação sem destinatário certo 

ou para estabelecimento desabilitado no cadastro; 

c) que forem negociadas no território baiano durante o transporte; 

d) que conduzirem sem documentação fiscal comprobatória de sua 

procedência ou destino, ou acompanhadas de documentação fiscal 

inidônea; 

e) que entregarem ao destinatário sem a comprovação do pagamento 

do imposto devido por antecipação tributária, quando assumirem a 

condição de fiel depositário; 
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f) que entregarem ao destinatário sem a comprovação do pagamento 

do imposto, relativo à diferença de alíquotas, devido nas operações 

interestaduais oriundas de outras unidades da Federação, destinadas 

a consumidor final não contribuinte do imposto, quando o remetente 

não possuir inscrição no cadastro de contribuintes deste Estado; 

IV - qualquer pessoa física ou jurídica, em relação às mercadorias que 

detiver para comercialização ou simples entrega desacompanhadas da 

documentação fiscal exigível ou com documentação fiscal inidônea; 

V - o entreposto aduaneiro, o armazém alfandegado ou, conforme o 

caso, a empresa comercial exportadora, inclusive trading, o consórcio 

de exportadores ou de fabricantes formado para fins de exportação ou 

qualquer outro estabelecimento, ainda que da mesma empresa, que 

tenham efetuado: 

a) saída de mercadoria para o exterior sem documentação fiscal 

correspondente; 

b) saída de mercadoria estrangeira com destino ao mercado interno 

sem a documentação fiscal correspondente, ou com destino a 

estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou adquirido, 

ou destinada a contribuinte não localizado; 

c) reintrodução no mercado interno de mercadoria recebida com o fim 

específico de exportação; 

VI - o representante, o mandatário e o gestor de negócios, em relação 

à operações feitas por seu intermédio; 

VII - o estabelecimento beneficiador ou industrializador, nas saídas de 

mercadorias recebidas para beneficiamento ou industrialização 

destinada a pessoa ou a estabelecimento que não sejam os de origem; 

VIII - o adquirente em relação às mercadorias recebidas de pessoas 

físicas ou jurídicas não obrigadas a emissão de documento fiscal. 

IX - as empresas interdependentes, nos casos de falta de pagamento 

do imposto pelo contribuinte, em relação às operações em que 

intervierem ou em decorrência de omissão de que forem responsáveis; 

X - os condomínios e os incorporadores; 
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XI - a empresa de transporte e a de comunicação cobradora do serviço, 

mediante convênio entre este Estado e as demais unidades da 

Federação, em relação à prestação efetivada por mais de uma 

empresa. 

XII - o fabricante de equipamentos de controle fiscal, o credenciado 

pela Secretaria da Fazenda a neles intervir, ou qualquer pessoa ou 

empresa que disponibilizar equipamentos de controle fiscal que 

possibilitem ao usuário a alteração indevida de valores neles 

registrados; 

XIII - qualquer pessoa ou empresa que forneça, divulgue ou utilize 

programa de processamento de dados que permita ao contribuinte a 

alteração indevida de valores registrados em equipamentos de controle 

fiscal. 

XIV - a empresa ou pessoa promotora de exposição ou feira que 

requeira, expressamente, o seu credenciamento na forma 

regulamentar; 

XV - o contribuinte destinatário de mercadorias enquadradas no regime 

de substituição tributária por antecipação, em virtude de convênio ou 

protocolo, oriundas de outra unidade da Federação, quando o 

remetente não possua inscrição estadual ativa como substituto 

tributário. 

XVI - o posto revendedor varejista de combustíveis, em relação ao 

combustível adquirido junto a remetente sujeito a regime especial de 

fiscalização com obrigatoriedade do pagamento do ICMS, no momento 

da saída da mercadoria, quando a nota fiscal não estiver acompanhada 

do respectivo documento de arrecadação; 

XVII - o contribuinte substituído localizado em outra unidade da 

Federação que remeter combustíveis derivados do petróleo, biodiesel 

B100 e álcool etílico anidro combustível para este Estado, em relação 

ao recolhimento do imposto devido por substituição tributária, se a 

operação não tiver sido informada ao responsável pelo repasse, 

conforme determinado em acordo interestadual. 

XVIII - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, inscrito no 

cadastro de contribuintes de ICMS, cujas aquisições sejam vinculadas 

a prestações sujeitas ao ISS, relativamente ao pagamento da diferença 

de alíquotas na hipótese do inciso XVI do caput do art. 4º desta Lei. 

§ 1º Consideram-se interdependentes duas empresas quando: 
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I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges 

ou filhos menores, conjunta ou isoladamente, for titular de mais de 

50% (cinquenta por cento) do capital da outra; 

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor 

ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra 

denominação; 

III - uma delas locar ou transferir à outra, a qualquer título, veículo 

destinado a transporte de mercadorias. 

 

 

 

§  2º Respondem pelo crédito tributário todos os estabelecimentos do 

mesmo titular. 

§ 3º A responsabilidade prevista neste artigo não exclui a do 

contribuinte, facultando-se ao fisco exigir o crédito tributário de 

qualquer um ou de ambos os sujeitos passivos. 

A famosa não possui benefício de ordem. Posso cobrar de qualquer 

um.  
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A respeito da situação hipotética apresentada, julgue os itens 

seguintes. 

 

Não cabe o benefício de ordem em relação à responsabilidade de João 

e de Pedro. 

Ceeeeerrrrrrtoooooooooooo. 

 

SUBSEÇÃO III 

Da Substituição Tributária por Diferimento 

Art. 7º Dar-se-á o diferimento quando o lançamento e o pagamento do 

imposto incidente sobre determinada operação ou prestação forem 

adiados para uma etapa posterior, atribuindo-se a responsabilidade 

pelo pagamento do imposto diferido ao adquirente ou destinatário da 

mercadoria, ou ao usuário do serviço, na condição de sujeito passivo 

por substituição vinculado a etapa posterior. 

Diferimento é adiamento. Cobro numa etapa posterior. 

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às 

operações ou prestações antecedentes, salvo disposição em contrário, 

o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago 

pelo responsável, quando: 

I - da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço; 

II - da saída subseqüente por ele promovida, ainda que isenta ou não 

tributada; 

III - ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência 

do fato determinante do pagamento do imposto. 

§ 2º O regulamento poderá submeter ao regime de diferimento 

operações ou prestações, estabelecendo o momento em que devam 

ocorrer o lançamento e o pagamento do imposto, ficando atribuída a 

responsabilidade por substituição ao contribuinte em cujo 

estabelecimento ocorrer o termo final do diferimento. 
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§ 3º O regulamento poderá estabelecer exigências e condições para 

autorizar o contribuinte a operar no regime de diferimento. 

 

SUBSEÇÃO IV 

Da Substituição Tributária por Antecipação e das Demais Hipóteses 

de Antecipação Tributária 

Mais uma lista imensa. Não decore. Saiba apenas que substituição 

tributária é o seguinte: Sou uma fábrica que produz refrigerantes. 

Vendo para uma infinidade de bares, restaurantes, etc. De quem é 

mais fácil cobrar, da fábrica ou dos bares e etc.???? Muito bem futuro 

Auditor da Bahia, da fábrica. Ela é a substituta tributária, pois paga os 

impostos pelos substituídos, no caso, os bares e etc. 

Art. 8º São responsáveis pelo lançamento e recolhimento do ICMS, na 

condição de sujeitos passivos por substituição, devendo fazer a 

retenção do imposto devido na operação ou operações a serem 

realizadas pelos adquirentes, bem como do imposto relativo aos 

serviços prestados: 

I - o contribuinte que efetuar saída de mercadorias destinadas a outro 

não inscrito ou desabilitado no Cadastro, desde que as tenha recebido 

sem a cobrança antecipada do imposto; 

II - o contribuinte alienante, neste Estado, das mercadorias constantes 

no Anexo I desta lei, exceto na hipótese de tê-las recebido já com o 

imposto antecipado; 

III - o distribuidor de energia elétrica, gás natural, lubrificantes 

derivados ou não de petróleo e outros produtos da indústria química; 

IV - o industrial ou extrator dos seguintes produtos: 

a) combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo; 

b) gases derivados de petróleo; 

V - o contratante de serviço ou terceiro que participe da prestação de 

serviço de transporte interestadual e intermunicipal. 

VI - o depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria 

depositada por contribuinte. 
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VII - o contribuinte autorizado pelo Titular da Diretoria de 

Planejamento da Fiscalização mediante celebração de termo de acordo. 

VIII - o contribuinte que efetuar saída de mercadorias destinadas a 

microempreendedor individual, em relação aos valores que excederem 

no mesmo exercício a 20 % (vinte por cento) do limite de receita bruta 
previsto na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

§ 1º Poderá ser atribuída responsabilidade ao distribuidor pelo 

recolhimento das diferenças do imposto devido, quando retido a menos 

pelo industrial ou extrator, relativo às operações com combustíveis 

líquidos ou gasosos derivados de petróleo e com gases derivados de 

petróleo, na forma como dispuser o regulamento. 

§  2º O regulamento poderá deixar de considerar incluída no regime 

de substituição tributária qualquer das mercadorias constantes no 

Anexo I desta Lei, ou restringir a aplicação do regime em relação a 

determinadas operações ou prestações. 

§ 3º O cálculo do imposto a ser recolhido por antecipação ou 

substituição tributária será feito em função do disposto no art. 23. 

§ 4º Será devido o imposto por antecipação tributária, observado o 

disposto no § 6º do art. 23 desta Lei: 

I - na entrada da mercadoria ou bem no território deste Estado ou no 

desembaraço aduaneiro, tratando-se de:  

a) mercadorias enquadradas no regime de substituição tributária; 

b) demais mercadorias destinadas a contribuinte não inscrito ou 

desabilitado no cadastro ou sem destinatário certo; 

II - no momento da constatação da existência de estabelecimento 

desabilitado no cadastro, em relação ao estoque de mercadorias nele 

encontrado; 

§ 5º A responsabilidade atribuída ao sujeito passivo por substituição 

não exclui a responsabilidade solidária do contribuinte substituído nas 

entradas decorrentes de operações ou prestações interestaduais junto 

a contribuinte substituto, por força de convênio ou protocolo, que não 

possua inscrição ativa neste Estado. 
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§ 6º Quando a retenção do imposto for feita sem a inclusão, na base 

de cálculo, dos valores referentes a frete e seguro, por não serem esses 

valores conhecidos pelo sujeito passivo por substituição no momento 

da emissão do documento fiscal, caberá ao destinatário recolher o 

imposto sobre as referidas parcelas. 

§ 7º O responsável por substituição sub-roga-se nos direitos e 

obrigações do contribuinte, estendendo-se a sua responsabilidade à 

punibilidade por infração tributária. 

§  8º Salvo disposição em contrário prevista em regulamento, não se 

fará a retenção ou antecipação do imposto quando a mercadoria se 

destinar: 

I - a estabelecimento filial atacadista situado neste Estado, no caso de 

transferência de estabelecimento industrial ou de suas outras filiais 

atacadistas, localizado nesta ou em outra unidade da Federação, 

ficando o destinatário responsável pela retenção do imposto referente 

às operações internas subsequentes, hipótese em que aplicará a MVA 

prevista para a retenção por estabelecimento industrial; 

II - a outro contribuinte ao qual a legislação atribua a condição de 

responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva por 

substituição, em relação à mesma mercadoria, ficando o destinatário 

responsável pela retenção do imposto nas operações internas 

subsequentes; 

III - a estabelecimento industrial, inclusive microempresa e empresa 

de pequeno porte, que se dediquem à atividade industrial, para 

utilização como matéria-prima, produto intermediário ou material de 

embalagem; 

IV - a estabelecimento prestador de serviço de qualquer natureza 

definido em lei complementar como de competência tributária dos 

municípios, sendo a mercadoria destinada a emprego na prestação de 

tal serviço, a menos que haja indicação expressa de lei complementar 

acerca da incidência do ICMS nos fornecimentos a serem efetuados 

pelo prestador. 

§ 9º O regulamento poderá exigir o recolhimento do ICMS por 

antecipação tributária nas aquisições efetuadas por contribuinte que 

exerça determinada atividade econômica, ainda que as mercadorias 

não estejam enquadradas pela legislação deste Estado no regime de 

substituição tributária. 
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Art.9º Ocorrida a substituição ou antecipação tributária, estará 

encerrada a fase de tributação sobre as mercadorias constantes no 

Anexo I desta Lei. 

Parágrafo único. O encerramento da fase de tributação referido neste 

artigo implica que, com a realização efetiva do fato gerador presumido, 
salvo disposição em contrário, não importa que seja o valor da 

operação superior ou inferior ao valor adotado como base de cálculo 

para fins de antecipação ou substituição tributária, não caberá a 

exigência de complementação do imposto nem a restituição de 

importância eventualmente paga a mais, a não ser que no pagamento 

do imposto por antecipação tenha havido erro ou outra circunstância 

que exija correção. 

Art. 10. Nas operações interestaduais, a adoção do regime de 

substituição tributária dependerá de acordo específico para este fim 

celebrado entre a Bahia e as unidades da Federação interessadas. 

§ 1º A responsabilidade pelo pagamento do imposto, na condição de 

substituto tributário, é também atribuída: 

I - ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo e 

com lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de 

petróleo, em relação às operações subsequentes; 

II - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas 

operações interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, relativamente ao pagamento do imposto desde a produção 

ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre 

o preço praticado na operação final, assegurado seu recolhimento à 

unidade da Federação onde deva ocorrer essa operação. 

§  2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam 

os incisos I e   parágrafo anterior, que tenham como destinatário 

consumidor final, o imposto incidente na operação será devido à 

unidade da Federação onde estiver localizado o adquirente e será pago 

pelo remetente, na condição de substituto tributário. 

§ 4º A adoção do regime de substituição tributária nas operações 

interestaduais também será admitida nos termos do inciso VII do caput 

do art. 8º desta Lei. 
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Art. 11. Quando for celebrado entre a Bahia e outras unidades da 

Federação acordo para cobrança do imposto por substituição tributária 

nas operações com determinada mercadoria, ficará esta 

automaticamente enquadrada no regime, na forma prevista em 

regulamento. 

Art. 12. É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição 

do valor do imposto pago por força da substituição tributária, se o fato 

gerador presumido não chegar a se  realizar, observado o disposto no 

art. 33. 

Art. 12-A. Nas aquisições interestaduais de mercadorias para fins de 

comercialização, será exigida antecipação parcial do imposto, a ser 

efetuada pelo próprio adquirente, independentemente do regime de 
apuração adotado, mediante a aplicação da alíquota interna sobre a 

base de cálculo prevista no inciso III do art. 23, deduzido o valor do 

imposto destacado no documento fiscal de aquisição. 

§ 1º A antecipação parcial estabelecida neste artigo não encerra a fase 

de tributação e não se aplica às mercadorias, cujas operações internas 

sejam acobertadas por: 

I - isenção; 

II - não-incidência; 

III - antecipação ou substituição tributária, que encerre a fase de 

tributação. 

§ 2º O regulamento poderá fazer exclusões da sistemática de 

antecipação parcial do imposto por mercadoria ou por atividade 

econômica. 

§  3º Nas operações com álcool poderá ser exigida a antecipação parcial 

do imposto, na forma que dispuser o regulamento. 

SEÇÃO IV 

Do Local da Operação e da Prestação 

Art. 13. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da 

cobrança do imposto e definição do contribuinte ou responsável, é: 

I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
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a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência 

do fato gerador; 

Está no estabelecimento, lá é o  local da operação ou prestação 

b) onde se encontre: 

1 - quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou 

quando acompanhados de documentação inidônea, como dispuser a 

legislação tributária; 

Em situação irregular: onde o  contribuinte é pego sem documentação 

2 - quando procedente de outra Unidade da Federação sem destinatário 

certo; 

Entrou na Bahia, sem destinatário certo: no local da entrada. 

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

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

tenha transitado; 

d) importados do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a 

entrada física; 

Minha empresa no Espírito Santo importou do exterior, desembarcou 

no porto do Rio, mas enviou para Salvador. O imposto é devido pra 

Bahia. 

e) importados do exterior, o do domicílio do adquirente, quando não 

estabelecido; 

É o caso de compra por pessoa física de sites tipo Amazon, WISH. O 

local é o meu domicílio. 

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

mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou 

abandonados; 
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O local da licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem 

importados do exterior e apreendidos ou abandonados; 

g) o da Unidade da Federação onde estiver localizado o adquirente, 

inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com 

lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos derivados de petróleo 
e com energia elétrica, quando não destinados à comercialização, 

industrialização, produção, geração ou extração; 

Se eu adquiri e não vou revender, o local é o do meu domicílio. 

h) o do estabelecimento que houver feito a extração do ouro, neste 

Estado, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento 

cambial, ou na operação em que vier a perder tal condição, mesmo 

que esta operação ocorra em outra Unidade da Federação, observado 

o seguinte: 

1 - o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento 

cambial, deverá ter sua origem identificada, considerando-se, na sua 

ausência, como local da operação o do estabelecimento onde se 

encontrar no momento da ocorrência do fato gerador; 

2 - quando a operação em que o ouro deixar de ser considerado ativo 

financeiro ou instrumento cambial ocorrer em Unidade da Federação 

diversa daquela onde o ouro tiver sido extraído, o imposto devido à 

Unidade da Federação de origem será recolhido mediante Guia 

Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE); 

O ouro pode ser ativo financeiro, ou seja, usado como reserva cambial 

no país ou pode ser usado como insumo de joias.  

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

crustáceos e moluscos; 

Saí de barco e pesquei na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mas 

desembarquei aqui em Salvador, imposto vem para a Bahia. 

j) relativamente ao pagamento da diferença de alíquotas: 

1 - o do estabelecimento destinatário da mercadoria ou bem para uso, 

consumo ou ativo permanente, na hipótese do inciso XV do caput do 

art. 4º desta Lei; 
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2 - o do estabelecimento remetente de mercadoria ou bem destinado 

a consumidor final não contribuinte do imposto, na hipótese do inciso 

XVI do caput do art. 4º desta Lei; 

k) o do estabelecimento transmitente, no caso de ulterior transmissão 

da propriedade de mercadoria que tenha saído do estabelecimento em 

operação não tributada; 

l) o do estabelecimento depositante, no caso de posterior saída de 

armazém geral ou de depósito fechado do próprio contribuinte, neste 

Estado, com destino a terceiro; 

m) o do armazém geral, tratando-se de operação com mercadoria cujo 

depositante esteja situado fora do Estado; 

Armazém Geral manda pra fora do Estado, nessa hora incide o imposto. 

n) o do estabelecimento neste Estado, em relação às operações 

realizadas na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 

exclusiva; 

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

a) onde tenha início a prestação; 

onde tenha início a prestação. 

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

falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de 

documentação fiscal inidônea, como dispuser a legislação tributária; 

c) relativamente ao pagamento da diferença de alíquotas: 

1 - o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 

XV do caput do art. 4º desta Lei; 

2 - onde tenha início a prestação, na hipótese do inciso XVI do caput 

do art. 4º desta Lei; 

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

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

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

retransmissão, repetição, ampliação e recepção; 
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b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária, na 

hipótese de: 

1 - fornecimento de ficha, cartão ou assemelhado para utilização 

exclusiva em terminal de uso público; 

2 - disponibilização, mediante reconhecimento ou ativação, de créditos 

passíveis de utilização em terminal de uso particular; 

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese do inciso 

XV do art. 4º e para os efeitos do § 6º do art. 17; 

d) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando 

prestado por meio de satélite ; 

Minha parabólica está na minha casa, aqui é o local da operação 

e) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos. 

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

estabelecimento ou do domicílio do destinatário. 

§ 1º O disposto na alínea “c” do inciso I não se aplica às mercadorias 

recebidas em regime de depósito de contribuinte de unidade da 

Federação que não a do depositário. 

§ 2º Para os efeitos da alínea “h” do inciso I, o ouro, quando definido 

como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem 

identificada. 

§ 3º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para 

depósito fechado do próprio contribuinte, na mesma unidade da 

Federação, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no 

estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao 

estabelecimento remetente. 

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

serviços não medidos, que envolvam localidades situadas em 

diferentes unidades da Federação e cujo preço seja cobrado por 

períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais 

para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador 

e o tomador (LC 87/96 e 102/00). 
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Petrobrás na Bahia tem ligação direta por telefone com a Petrobrás no 

Rio. Como o serviço não é medido, pois a empresa tem um convênio 

com esses Estados, o ICMS é dividido entre Bahia e Rio. 

Art. 14. Para os efeitos desta Lei, estabelecimento é o local, privado ou 

público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoa física ou 

jurídica exerça suas atividades em caráter temporário ou permanente, 

bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias. 

Você Auditor Fiscal da Bahia, encontrou em um terreno baldio 450 

computadores sendo vendidos no local. Ali é o estabelecimento. 

§ 1º Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, 

considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação 

ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação. 

§  2º É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. 

§  3º Considera-se também estabelecimento autônomo o veículo usado 

no comércio ambulante ou na captura de pescado. 

Tenho 20 barcos de pesca. Cada um é um estabelecimento autônomo. 

§  4º Quando a área de um imóvel rural: 

I - abranger o território de mais de um Município deste Estado, 

considerar-se-á o contribuinte circunscrito no Município em que estiver 

situada a maior área da propriedade; 

II - abranger parte do território baiano e parte do território de outra 

Unidade da Federação, considerar-se-á estabelecimento autônomo a 

parte localizada na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00BAHIA - ICMS PARTE 1 

Prof. CLAUDIO ROISMAN - 2018 

Página 40 de 71 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

 

 

QUESTÃO 1- TJ AL-JUIZ-FCC/2015 

 

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

Complementar n° 116/2003, o ICMS  

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

prestação de serviço de transporte com início em Maceió/AL e término 

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

tampouco dividido em Municípios.  

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

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

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza.  

c) não incide sobre a entrada, no território do Estado alagoano, de 

lubrificantes e combustíveis líquidos, derivados de petróleo, adquiridos 
em operação interestadual, por empresa localizada no Município de 

Marechal Deodoro/AL, para uso e consumo desse estabelecimento 

adquirente 

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

e sobre o fornecimento de alimentação e bebidas nelas servidos.  

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

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

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

 

Considere:  

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

sido apreendidas pela Receita Federal, em licitação promovida por esse 

órgão, em Salvador.  

II. Empresa pavimentadora de Ilhéus - BA, inscrita como contribuinte 

do ISS, adquire óleo diesel proveniente do Ceará, para seu consumo.  
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III. Clínica de radiologia do Dr. Homero Santos, de Jequié - BA, importa 

aparelho de tomografia da Alemanha.  

IV. Empresa de propaganda e publicidade de Salvador contrata serviço 

de comunicação prestado por empresa americana e iniciado naquele 

país.  

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

ICMS as pessoas das situações descritas em 

a) II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, III e IV, apenas. 

QUESTÃO 3 –SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 

 

Sobre os impostos, é correto afirmar: 

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

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

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

sobre a propriedade de embarcações. 

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

optantes um regime tributário mais favorável, impede o direito ao 

aproveitamento de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. 

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

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

comporta exceção. 

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

surgimento da obrigação tributária exige a ocorrência efetiva do fato 

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

 

Segundo a lei 7014/96 e alterações, incide o imposto sobre a entrada, 

no território da Bahia, de energia elétrica e petróleo, inclusive sobre 

a) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 
procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

b) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, devendo o imposto ser 

recolhido em partes iguais para as duas unidades da Federação 

envolvidas na operação. 

c) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

d) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 
quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

e) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de outra unidade da Federação e não destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

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

 

Considere as situações a seguir: 

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

arremata em leilão promovido pela Secretaria da Receita Federal, em 
Vitoria - ES, um lote de guitarras havaianas que haviam sido 

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

clandestino no país.  

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

mar, desembarca pescados em Maragogi - AL. 
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III. Michael Sullivan, pessoa física, domiciliado em Salvador importa 

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

SP.  

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

Conquista - BA, emite nota fiscal referente à transmissão da 
propriedade de um lote de atabaques que mantinha depositado em 

armazém-geral de São Paulo - SP.  

V. Mercadoria interceptada em território baiano sem estar 

acompanhada de documento fiscal, tendo a mesma saído de 

estabelecimento sediado no Município de Fortaleza - CE.  

Não havendo previsão específica de desoneração na legislação baiana, 

implica a obrigação de pagar ICMS ao Estado da Bahia APENAS o que 

consta em 

a) II, III e IV. 

b) V 

c) III, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, IV e V. 

QUESTÃO 6 – SEFAZ RS-AUDITOR-FUNDATEC/2014 

 

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

correta. 

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

restaurantes e estabelecimentos similares. 

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

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

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

hidroviário de passageiros. 

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

comunicação, por qualquer meio. 
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QUESTÃO 7- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2013-ADAPTADA 

 

O Hotel Ricardo Alexandre, localizado no litoral do Estado da Bahia, 

possui um restaurante na cobertura, com vista panorâmica, onde são 

servidos o café da manhã, o almoço e o jantar, e também possui 
serviço de quarto 24 horas, que serve refeições e bebidas com cardápio 

e preços diferenciados, e frigobar nos apartamentos de luxo. 

Considerando estas informações, NÃO há incidência de ICMS  

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

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

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

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

conta.  

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

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

hotel.  

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

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

substituição tributária.  

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

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

tributária. 

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

 

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

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

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

tenham o direito constitucional de legislar sobre o ICMS, redundando 

na existência de legislações próprias, autônomas e independentes. 

Entretanto, pelas determinações da Constituição Federal (art. 155, IV, 
V, VI e VII), compete ao Senado Federal estabelecer as alíquotas 

mínimas e máxima, aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação. Com base nesses pressupostos, 

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

vendeu mercadorias para uma empresa prestadora de serviços, 

localizada no estado do Espírito Santo.  
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Nessa operação interestadual, o ICMS cabível será calculado pela 

alíquota 

a) interna do estado remetente da mercadoria. 

b) interna do estado destinatário da mercadoria. 

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

(Espírito Santo) 

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

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

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

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. 

e) correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a 

alíquota interna do estado remetente. 

QUESTÃO 9 –SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2010 

 

Com relação ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no 

estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/96 estabelece a 

obrigatoriedade do estorno do ICMS de que se tiver creditado o sujeito 
passivo, sempre que ocorrerem os fatos apresentados a seguir, à 

exceção de um. Assinale-o. 

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

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

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

estabelecimento. 

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

estabelecimento. 

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

tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da 

entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. 

e) A mercadoria for integrada ou consumida em processo de 
industrialização, quando a saída do produto resultante não for 

tributada ou estiver isenta do imposto. 
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QUESTÃO 10 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

O ICMS 

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

destinado à sua impressão.  

II. não incide sobre operações com ouro.  

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

transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial 

ou de outra espécie. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) II e III. 

b) III. 

c) I. 

d) I e III. 

e) II. 

QUESTÃO 11 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

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

outras mercadorias é 

a) o valor da operação acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

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

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

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

d) apenas o valor da mercadoria fornecida. 

e) apenas o preço do serviço prestado no fornecimento. 
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QUESTÃO 12 –SEAD AP-AUDITOR-FGV/2010(ADAPTADA) 

 

Sociedade empresária, exclusivamente prestadora de serviços de 

transporte, foi autuada pela fiscalização do Estado da Bahia (com 

exigência do ICMS e de multa), porque conduziu, em um de seus 

veículos, móveis de sua propriedade (estantes e mesas), de Salvador-

BA para São Luiz -MA, sem fazer incidir o imposto. 

Com relação a esse fato, assinale a alternativa correta. 

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

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

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

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

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

transporte intermunicipal. 

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

substituição tributária. 

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

 

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

que não é definida pela Lei nº 7.014/96. 

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

contribuinte, localizado no Estado da Bahia, bem assim a operação de 

retorno, ao estabelecimento depositante. 

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

motora, desde que os mesmos não tenham adquirido veículo com 

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

c) Operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário. 

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

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

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

empresa seguradora. 
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QUESTÃO 14 – SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 

 

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

efeitos da exigência ou da restituição do imposto por substituição 

tributária, é INCORRETO afirmar: 

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

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

gerador do imposto. 

b) Na operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, 

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

estiver localizado o remetente e pago pelo adquirente. 

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

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

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

decidido no prazo de noventa dias. 

d) O imposto a ser pago, em relação às operações subsequentes, 

corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da 

alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado 
de destino, sobre a respectiva base de cálculo, e o valor do imposto 

devido pela operação ou prestação própria do substituto. 

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

responsável, quando da entrada ou recebimento da mercadoria ou da 

saída subsequente por ele  promovida ou qualquer outra saída ou 

evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do 

pagamento do imposto. 

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

 

O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços é fundamental para a definição do sujeito ativo 

da obrigação principal, titular da competência para exigir o 
cumprimento da obrigação tributária, como também para a definição 

do sujeito passivo responsável pelo seu cumprimento. Com base no 

art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, NÃO é devido ao Estado da 

Bahia o imposto decorrente de 

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

Vila Velha-ES, e enviada diretamente para estabelecimento comercial 

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

Rodovia Castelo Branco, no município de Ilhéus-BA, a qual se 

encontrava em situação irregular pela falta de documentação fiscal. 

c) importação de mercadoria do exterior, apreendida pela Receita 

Federal no aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP, leiloada em 
Londrina-PR e arrematada por comerciante de Vitoria da Conquista-

BA. 

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

por contribuinte de Salvador, oriundos de empresa localizada em 

Betim-MG, relativamente ao diferencial de alíquota. 

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

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

de Salvador. 

QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2008 

 

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

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

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

c) nas operações internas e interestaduais, exclusive quanto às 

prestações de serviço de transporte. 

d) em algumas prestações de serviços de comunicação. 

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

QUESTÃO 17- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2006 

 

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

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

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

serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no domicílio 

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

entrega. Essa pizzaria 

a) é contribuinte do ICMS, porque fornece refeições. 

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

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

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

de transporte. 

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

de Contribuintes do ICMS. 

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

  

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

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

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

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

fiscal, portanto prescinde de autorização por convênio do CONFAZ. 

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

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

isenção do imposto em determinadas etapas iniciais da circulação da 

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

necessária autorização mediante convênio do CONFAZ. 

c) a transferência da responsabilidade tributária do ICMS para um 
contribuinte que participe de uma etapa subsequente da circulação da 

mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não necessitando, 

portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 

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

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

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

responsabilidade para um substituto tributário. 

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

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

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

benefício fiscal que depende de autorização mediante convênio do 

CONFAZ. 

QUESTÃO 19 –SET RN- AUDITOR-ESAF/2005 

 

Considerando a legislação do ICMS, assinale os enunciados abaixo com 

F para falso e com V para verdadeiro e, a seguir, assinale a opção que 

indica a sequência correta. 



LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

AULA 00BAHIA - ICMS PARTE 1 

Prof. CLAUDIO ROISMAN - 2018 

Página 51 de 71 | www.ricardoalexandre.com.br 

              

 

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

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

prestação praticado pelo contribuinte substituído. 

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

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

substituição tributária, é o preço fixado pelo órgão. 

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

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

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

15%, o que for maior. 

a) V, V, F 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) V, F, F 

e) F, V, V 

QUESTÃO 20-SEFAZ SP-AUDITOR-VUNESP/2002 

 

A base de cálculo do ICMS é: 

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

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

incidência dos dois impostos sobre o produto. 

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

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

o valor da mercadoria. 

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

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

Segunda e de valor agregado arbitrado sobre as subsequentes. 

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

encaminhada e não pela energia recebida. 

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

autorais. 
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QUESTÕES COMENTADAS 

QUESTÃO 1- TJ AL-JUIZ-FCC/2015 

 

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

Complementar n° 116/2003, o ICMS  

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

prestação de serviço de transporte com início em Maceió/AL e término 

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

tampouco dividido em Municípios.  

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

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

retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer 

natureza.  

c) não incide sobre a entrada, no território do Estado alagoano, de 

lubrificantes e combustíveis líquidos, derivados de petróleo, adquiridos 

em operação interestadual, por empresa localizada no Município de 

Marechal Deodoro/AL, para uso e consumo desse estabelecimento 

adquirente 

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

e sobre o fornecimento de alimentação e bebidas nelas servidos.  

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

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

Resposta:  

Letra A : errada. Afirmativa sem pé nem cabeça.  

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

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

Letra D:  sobre a prestação de serviços só incide o ISS 
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Letra E: gabarito. Importou, não interessa, incide ICMS 

Gabarito: E 

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

 

Considere:  

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

sido apreendidas pela Receita Federal, em licitação promovida por esse 

órgão, em Salvador.  

II. Empresa pavimentadora de Ilhéus - BA, inscrita como contribuinte 

do ISS, adquire óleo diesel proveniente do Ceará, para seu consumo.  

III. Clínica de radiologia do Dr. Homero Santos, de Jequié - BA, importa 

aparelho de tomografia da Alemanha.  

IV. Empresa de propaganda e publicidade de Salvador contrata serviço 

de comunicação prestado por empresa americana e iniciado naquele 

país.  

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

ICMS as pessoas das situações descritas em 

a) II e IV, apenas. 

b) I, II, III e IV. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

e) I, III e IV, apenas. 

Resposta: 

Lei Complementar 87/96 

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

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 

operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que 

as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

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

mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:       
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I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua 

finalidade;  

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

se tenha iniciado no exterior; 

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou 

abandonados;       

IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados 

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

destinados à comercialização ou à industrialização 

Gabarito: B 

QUESTÃO 3 –SEFAZ PE-AUDITOR-FCC/2014 

 

Sobre os impostos, é correto afirmar: 

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

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

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

sobre a propriedade de embarcações. 

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

optantes um regime tributário mais favorável, impede o direito ao 

aproveitamento de créditos relativos ao IPI e ao ICMS. 

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

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

comporta exceção. 

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

surgimento da obrigação tributária exige a ocorrência efetiva do fato 

gerador. 

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

estudando e acumulando conhecimento. 

Letra A: errada. isso sabemos.  
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Súmula Vinculante 32 

O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas 

seguradoras. 

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

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

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

IPVA. Não percam. 

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

de ICMS nem de IPI. 

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

sempre tem exceção) 

Letra  E: errada. Não percam os próximos capítulos . 

Gabarito: C 

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

 

Segundo a lei 7014/96 e alterações, incide o imposto sobre a entrada, 

no território da Bahia, de energia elétrica e petróleo, inclusive sobre 

a) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

b) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, devendo o imposto ser 

recolhido em partes iguais para as duas unidades da Federação 

envolvidas na operação. 

c) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

d) lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, 

quando procedentes de outra unidade da Federação e não destinados 

à comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 
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e) quaisquer lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos, quando 

procedentes de    outra   unidade   da  Federação   e não destinados à 

comercialização ou à industrialização, cabendo o imposto a este 

Estado. 

Resposta: incide na entrada na Bahia quando não vai haver 

comercialização posterior. 

Gabarito: D 

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

 

Considere as situações a seguir: 

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

arremata em leilão promovido pela Secretaria da Receita Federal, em 

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

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

clandestino no país.  

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

mar, desembarca pescados em Maragogi - AL.  

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

SP.  

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

Conquista - BA, emite nota fiscal referente à transmissão da 

propriedade de um lote de atabaques que mantinha depositado em 

armazém-geral de São Paulo - SP.  

V. Mercadoria interceptada em território baiano sem estar 

acompanhada de documento fiscal, tendo a mesma saído de 

estabelecimento sediado no Município de Fortaleza - CE.  

Não havendo previsão específica de desoneração na legislação baiana, 

implica a obrigação de pagar ICMS ao Estado da BAHIA APENAS o que 

consta em 

a) II, III e IV. 

b) V 

c) III, IV e V. 

d) I, III e IV. 

e) I, II, IV e V. 
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Resposta:  

Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas.  

Gabarito: C 

QUESTÃO 6 – SEFAZ RS-AUDITOR-FUNDATEC/2014 

 

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

correta. 

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

restaurantes e estabelecimentos similares 

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

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

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

hidroviário de passageiros 

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

comunicação, por qualquer meio 

Resposta: 

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

A resposta é a letra B.  

Gabarito: B 

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

 

O Hotel Ricardo Alexandre, localizado no litoral do Estado da Bahia, 

possui um restaurante na cobertura, com vista panorâmica, onde são 

servidos o café da manhã, o almoço e o jantar, e também possui 

serviço de quarto 24 horas, que serve refeições e bebidas com cardápio 

e preços diferenciados, e frigobar nos apartamentos de luxo. 

Considerando estas informações, NÃO há incidência de ICMS  

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

optado pela tarifa de hospedagem que incluía o valor da refeição. 
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b) no café da manhã, servido no quarto, desde que o pagamento seja 

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

conta.  

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

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

hotel.  

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

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

substituição tributária.  

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

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

tributária. 

Resposta: 

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

Gabarito: A 

QUESTÃO 8 – TRANSPETRO-CONTADOR-CESGRANRIO/2011 

 

O ICMS é um imposto de competência dos estados e do Distrito 
Federal, capitulada na Constituição Federal/88, art. 155 II. Essa 

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

tenham o direito constitucional de legislar sobre o ICMS, redundando 

na existência de legislações próprias, autônomas e independentes. 

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

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

mínimas e máxima, aplicáveis às operações e prestações, 

interestaduais e de exportação. Com base nesses pressupostos, 

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

vendeu mercadorias para uma empresa prestadora de serviços, 

localizada no estado do Espírito Santo.  

Nessa operação interestadual, o ICMS cabível será calculado pela 

alíquota 

a) interna do estado remetente da mercadoria 

b) interna do estado destinatário da mercadoria 

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

(Espírito Santo) 
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d) nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

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

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

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual 

e) correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a 

alíquota interna do estado remetente 

Resposta: 

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

isto vai cair na sua prova. 

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

impostos sobre: 

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

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

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

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre 

a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;    

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o 

inciso VII será atribuída:   

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

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

imposto;   

Gabarito: D 

QUESTÃO 9 –SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2010 

 

Com relação ao serviço tomado ou à mercadoria entrada no 

estabelecimento, a Lei Complementar nº 87/96 estabelece a 

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

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

exceção de um. Assinale-o. 

a) A mercadoria vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se. 
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b) A mercadoria for alienada por importância inferior ao valor que 

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

estabelecimento. 

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

estabelecimento. 

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

tributada ou isenta, sendo esta circunstância imprevisível na data da 

entrada da mercadoria ou da utilização do serviço. 

e) A mercadoria for integrada ou consumida em processo de 

industrialização, quando a saída do produto resultante não for 

tributada ou estiver isenta do imposto. 

Resposta: 

 

Essa questão também vai cair na sua prova. Coloquei aqui de 

propósito, pois ainda vamos estudar melhor isso, mas vai se 

preparando pois essa vai cair 

Resposta: 

A única incorreta é a letra B. 

Gabarito: B 

QUESTÃO 10 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

O ICMS 

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

destinado à sua impressão.  

II. não incide sobre operações com ouro.  

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

transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial 

ou de outra espécie. 

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

b) III. 

c) I. 

d) I e III. 

e) II. 

Resposta: 

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

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

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

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

Gabarito: D 

QUESTÃO 11 – SEFIN RO-AUDITOR-FCC/2010 

 

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

outras mercadorias é 

a) o valor da operação acrescido do imposto sobre produtos 

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

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

industrializados e de quaisquer outras taxas. 

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

d) apenas o valor da mercadoria fornecida. 

e) apenas o preço do serviço prestado no fornecimento. 

Resposta: 

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

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

 

Sociedade empresária, exclusivamente prestadora de serviços de 

transporte, foi autuada pela fiscalização do Estado da Bahia (com 

exigência do ICMS e de multa), porque conduziu, em um de seus 

veículos, móveis de sua propriedade (estantes e mesas), de Salvador-

BA para São Luiz -MA, sem fazer incidir o imposto. 

Com relação a esse fato, assinale a alternativa correta. 

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

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

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

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

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

transporte intermunicipal. 

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

substituição tributária. 

Resposta:  

Conduziu moveis de sua propriedade, não incide ICMS. 

Gabarito: A 

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

 

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

que não é definida pela Lei nº 7.014/96. 

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

contribuinte, localizado no Estado da Bahia, bem assim a operação de 

retorno, ao estabelecimento depositante. 

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

motora, desde que os mesmos não tenham adquirido veículo com 

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

c) Operação de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário. 
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d) Operação com mercadoria de terceiro, na saída de estabelecimento 

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

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

empresa seguradora. 

Resposta: espero que já esteja decorada essa hipótese. 

Gabarito: E 

QUESTÃO 14 – SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2009 

 

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

efeitos da exigência ou da restituição do imposto por substituição 

tributária, é INCORRETO afirmar: 

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

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

gerador do imposto. 

b) Na operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo, 

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

estiver localizado o remetente e pago pelo adquirente. 

c) O contribuinte substituído poderá se creditar, em sua escrita fiscal, 
do valor do imposto pago a maior, atualizado segundo os mesmos 

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

decidido no prazo de noventa dias. 

d) O imposto a ser pago, em relação às operações subsequentes, 

corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da 

alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado 

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

devido pela operação ou prestação própria do substituto. 

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

responsável, quando da entrada ou recebimento da mercadoria ou da 

saída subsequente por ele  promovida ou qualquer outra saída ou 

evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do 

pagamento do imposto. 

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

estaduais, então já sabe, tem que saber. 
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Para o consumo de petróleo considera-se o imposto para o Estado onde 

ocorrer o consumo. Adivinha se foi lobby de deputados 

paulistas??????? 

Gabarito: B 

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

 

O local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 

prestações de serviços é fundamental para a definição do sujeito ativo 

da obrigação principal, titular da competência para exigir o 

cumprimento da obrigação tributária, como também para a definição 

do sujeito passivo responsável pelo seu cumprimento. Com base no 

art. 11 da Lei Complementar nº 87/96, NÃO é devido ao Estado da 

Bahia o imposto decorrente de 

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

Vila Velha-ES, e enviada diretamente para estabelecimento comercial 

localizado em Salvador. 

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

Rodovia Castelo Branco, no município de Ilhéus-BA, a qual se 

encontrava em situação irregular pela falta de documentação fiscal. 

c) importação de mercadoria do exterior, apreendida pela Receita 

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

Londrina-PR e arrematada por comerciante de Vitoria da Conquista-

BA. 

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

por contribuinte de Salvador, oriundos de empresa localizada em 

Betim-MG, relativamente ao diferencial de alíquota. 

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

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

de Salvador. 

Resposta: 

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

Gabarito: C 
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QUESTÃO 16 -SEFAZ RJ-AUDITOR-FGV/2008 

 

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

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

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

c) nas operações internas e interestaduais, exclusive quanto às 

prestações de serviço de transporte. 

d) em algumas prestações de serviços de comunicação. 

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

Resposta: pra você ir se preparando pros próximos capítulos. 

Gabarito: B. 

QUESTÃO 17- SEFAZ SP-AUDITOR-FCC/2006 

 

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

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

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

serem consumidas fora do estabelecimento ou entregues no domicílio 

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

entrega. Essa pizzaria 

a) é contribuinte do ICMS, porque fornece refeições. 

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

estabelecimento. 

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

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

de transporte. 

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

de Contribuintes do ICMS. 

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

alternativa errada. Não perca o foco, atenção sempre. A letra A tá  de  
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boca aberta pra te pegar, mas a certa é a letra B. Ué , por que a letra 

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

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

tipo a pizzaria poderia estra fornecendo essas refeições para seus 

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

mais certa. 

Gabarito: B 

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

  

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

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

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

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

fiscal, portanto prescinde de autorização por convênio do CONFAZ. 

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

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

isenção do imposto em determinadas etapas iniciais da circulação da 

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

necessária autorização mediante convênio do CONFAZ. 

c) a transferência da responsabilidade tributária do ICMS para um 

contribuinte que participe de uma etapa subsequente da circulação da 

mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não necessitando, 

portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 

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

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

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

responsabilidade para um substituto tributário. 

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

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

não é alterada a responsabilidade pelo pagamento. Trata-se de 
benefício fiscal que depende de autorização mediante convênio do 

CONFAZ. 

Resposta:  

Gravem essa definição: a transferência da responsabilidade tributária 

do ICMS para um contribuinte que participe de uma etapa subsequente  
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da circulação da mercadoria. Não caracteriza benefício fiscal, não 

necessitando, portanto, de convênio do CONFAZ para sua instituição. 

Gabarito: C 

QUESTÃO 19 –SET RN- AUDITOR-ESAF/2005 

 

Considerando a legislação do ICMS, assinale os enunciados abaixo com 

F para falso e com V para verdadeiro e, a seguir, assinale a opção que 

indica a sequência correta. 

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

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

prestação praticado pelo contribuinte substituído. 

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

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

substituição tributária, é o preço fixado pelo órgão.T 

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

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

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

15%, o que for maior. 

a) V, V, F 

b) F, F, F 

c) V, F, V 

d) V, F, F 

e) F, V, V 

Resposta : vamos exercitando e acumulando conhecimento. Apenas 

a última está errada.  

Gabarito: A 

QUESTÃO 20-SEFAZ SP-AUDITOR-VUNESP/2002 

 

A base de cálculo do ICMS é: 
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a) Na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, o valor 

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

incidência dos dois impostos sobre o produto. 

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

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

o valor da mercadoria. 

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

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

Segunda e de valor agregado arbitrado sobre as subsequentes. 

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

encaminhada e não pela energia recebida. 

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

autorais. 

Resposta: tá logo na letra A.  

Letra A: gabarito. 

Letra B: arbitramento???? 

Letra C: começou a invenção desde o singelo. 

Letra D: é pela energia recebida sim. 

Letra E: acrescido de direitos autorais???? 

Gabarito: A 
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1 Anotações 

1.1 Acompanhamento do Aluno 

 

 

 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

COMPLEMENTO DO ALUNO 
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 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

E aqui terminamos nossa Aula . 

Forte abraço! 

Prof. CLAUDIO ROISMAN 


