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Iconografia
Iremos agora mostrar alguns ícones gráficos que irão ilustrar a nossa
apostila, no sentido de acompanhar o nosso assunto. Esses
iconográficos irão aparecer sempre para demonstrar as seguintes
ideias:
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Com isso, desta forma, fica bem mais fácil para você usuário poder
acompanhar e entender aquilo que o professor deseja lhe passar. Basta
notar alguns desses ícones para saber aquilo que virá em seguida, em
sua apostila.
Boa Leitura!
Meus amigos, é com grande prazer que iniciamos nosso estudo, que só
terminará com a sua aprovação no concurso dos seus sonhos.
Vamos falar um pouco sobre a minha vida de concurseiro.
Comecei meus estudos em 2006 com 51 anos.
Whaaaat? Isso mesmo, bem velhinho, RSSSS. Levando em
consideração que depois dos trinta as células nervosas já começam a
morrer e não se regeneram, imaginem como foi difícil para mim,
começar a estudar.
- Ah professor, mas vai ver sua carreira ajudou, sua formação foi útil
ou algo assim.
HAHAHA, sou formado em Medicina Veterinária, logo não aproveitei
nada de minha carreira. Então meus amigos, não desistam, pensem
sempre se está ruim e difícil para você, com certeza estava pior para
mim, KKKK.
Comecei em 2006, como disse e fui aprovado em 2008 para a
Secretaria da Pesca, mas não assumi pois queria área fiscal. Em 2010
fui aprovado em terceiro lugar para fiscal de ISS em Americana, SP.
Fiquei lá até 2016 quando ingressei como Auditor Fiscal aqui no Espírito
Santo, com 61 anos.
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.
Pega na minha mão que vou te levar até a aprovação.
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Informações sobre o curso
Nosso curso terá doze aulas, cada aula com os assuntos definidos no
cronograma, com uma média de 50 questões por aula. Começaremos
esse curso de uma forma diferente. A primeira aula será um simulado
inicial, com 60 questões. Depois de dez aulas, faremos um simulado
final. Darei ênfase às questões das principais Bancas do país, incluindo
a falecida ESAF, pois é uma fonte importante de estudo. No total serão
muitas questões, suficientes para gabaritarmos a prova. Não se
esqueçam, acesso ilimitado ao FORUM DE PERGUNTAS, onde as
responderei prontamente. Caso haja necessidade, faremos aulas
extras. Compromisso CLAUDIO ROISMAN.
Perguntem sempre:
WHATSAPP: 27 992763424
C Cronograma e conteúdo das aulas:0

10/01/2019 AULA 00
25/01/2019 AULA 01
10/02/2019 AULA 02
25/02/2019 AULA 03
10/03/2019 AULA 04
25/03/2019 AULA 05
10/04/2019 AULA 06
25/04/2019 AULA 07
10/05/2019 AULA 08

SIMULADO INICIAL
IMUNIDADES, LIMITAÇÕES CONSITUCIONAIS AO PODER DE
TRIBUTAR, COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS DA UNIÃO, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, PIS, PASEP, COFINS,
CSLL E CIDE
TRIBUTOS DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E SIMPLES NACIONAL
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONSTITUIÇÃO, EMENDAS, VIGÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA,
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA, FATO GERADOR
SUJEIÇÃO ATIVA E PASSIVA, CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO

10/06/2019 AULA 10

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, SUCESSORES, TERCEIROS.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, LANÇAMENTO, EXIGIBILIDADE, EXTINÇÃO,
EXCLUSÃO, GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FISCALIZAÇÃO, DÍVIDA ATIVA,
CERTIDÃO NEGATIVA

25/06/2019 AULA 11

SIMULADO FINAL

25/05/2019 AULA 09
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QUESTÃO 01-TCE PB-AUDITOR-CESPE/2018
A instituição da alíquota do imposto devido em decorrência da
realização de uma doação de bem imóvel mediante negócio realizado
entre pessoas residentes no Brasil compete
a) ao estado e ao município ou ao DF.
b) à União e ao estado ou ao DF.
c) à União.
d) ao município de localização do imóvel.
e) ao estado ou ao DF, a depender da localização do imóvel.
QUESTÃO 02-SEFIN RO-AUDITOR FISCAL-FGV/2018
Determinado Estado da Federação cedeu um imóvel de sua
propriedade à pessoa jurídica de direito privado ABC, para que esta
exerça atividade econômica com fins lucrativos, no local do imóvel. Em
relação à cobrança de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) do imóvel, assinale a afirmativa correta.
a) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista a imunidade
recíproca das pessoas de direito público, princípio garantidor da
Federação e cláusula pétrea.
b) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que o Estado
é isento do pagamento do IPTU de imóveis de sua propriedade.
c) O IPTU é devido e o Estado, contribuinte do imposto, deve realizar
o pagamento.
d) O IPTU não é devido, uma vez que o Estado não é sujeito passivo
da exação.
e) O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito privado é a
responsável tributária e quem deve realizar o pagamento.
QUESTÃO 03 - SEFIN RO-AUDITOR FISCAL-FGV/2018
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Sobre o princípio da não-cumulatividade do ICMS, assinale a afirmativa
correta.

a) O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas
de telecomunicação, que promovem processo industrial por
equiparação, não pode ser creditado para abatimento do imposto
devido quando da prestação dos serviços.
b) O direito ao crédito para compensação com o montante devido nas
operações seguintes é garantido, ainda que a saída da mercadoria seja
isenta ou não tributada.
c) O direito de o estabelecimento utilizar o crédito de ICMS extinguese depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do
documento.
d) O direito ao crédito das mercadorias destinadas ao uso ou ao
consumo do estabelecimento, nele entradas, é garantido.
e) Ao comerciante, ainda que de boa-fé, é vedado aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea.
QUESTÃO 04 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
A técnica de tributação que observa o princípio da capacidade
contributiva consiste em
a) diminuir a alíquota na proporção da ampliação da base de cálculo.
b) majorar a carga tributária conforme a essencialidade do produto
tributado.
c) estabelecer teto máximo de valor para o pagamento
determinados tributos, mantendo-se a modicidade tributária.

de

d) fixar alíquotas percentualmente menores para os contribuintes que
tenham menor patrimônio pessoal.
e) confiscar bens considerados supérfluos em relação aos contribuintes
que apresentem sinais externos de riqueza excessiva.
QUESTÃO 05 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
As hipóteses de limitação ao poder de tributar decorrente do princípio
constitucional da imunidade recíproca incluem

Página 6 de 118 | www.ricardoalexandre.com.br

DIREITO TRIBUTÁRIO EM EXERCÍCIOS
AULA 00 - 2019
PROF. CLAUDIO ROISMAN

a) proibir a União de instituir impostos sobre o patrimônio de estados
e municípios.

b) vedar as limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais.
c) proibir que estado estabeleça diferença tributária entre bens e
serviços em razão do município de procedência ou de destino.
d) vedar isenções de tributos da competência de outros entes
federativos.
e) proibir a instituição de tributo federal que não seja uniforme em todo
o território nacional.
QUESTÃO 06 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
Segundo o CTN, a conversão do depósito judicial em renda é
considerada uma modalidade de
a) remissão do crédito tributário.
b) suspensão do crédito tributário.
c) extinção do crédito tributário.
d) exclusão do crédito tributário.
e) dispensa do crédito tributário.
QUESTÃO 07 – ABIN - OFICIAL - CESPE/2018
A respeito da retenção e do recolhimento de tributos incidentes sobre
bens e serviços, julgue os próximos itens.
Os órgãos públicos estão obrigados a efetuar a retenção na fonte do
imposto de renda, ainda que o pagamento seja feito por conta de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.
QUESTÃO 08 – SEFAZ RS- AUDITOR DO ESTADO - CESPE/2018
A respeito de tributo, assinale a opção correta.
a) O tributo somente pode se referir a serviço público específico e
divisível.
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b) Não se admite dação em pagamento em caso de tributo, o qual é
prestação exclusivamente pecuniária.
c) O ato que gera o tributo é sempre lícito, não se confundindo tributo
e multa.

d) No tocante à atualização de alíquota, o tributo submete-se ao
princípio da legalidade mitigada.
e) A função ou o ônus de arrecadação do tributo não podem ser
atribuídos a pessoas de direito privado, conforme o Código Tributário
Nacional.
QUESTÃO 09 – SEFAZ RS- AUDITOR DO ESTADO - CESPE/2018
Após regular processo administrativo, determinado auditor tributário
aplicou multa a contribuinte, em decorrência do não recolhimento de
imposto. O valor da multa corresponde ao dobro do montante não
recolhido com base em previsão legal.
Nessa situação hipotética,
a) não se aplica o princípio do não confisco, porque não se pode
confundir multa com tributo.
b) não se aplicará o princípio do não confisco caso haja previsão legal
nesse sentido.
c) a redução da multa é condicionada à anulação do processo
administrativo.
d) não é possível a redução do valor da multa por decisão judicial.
e) houve violação do princípio do não confisco, dado o valor da multa
aplicada.
QUESTÃO 10– STM- ANALISTA JUDICIÁRIO- CESPE/2018
A respeito de noções básicas sobre tributos, julgue o item a seguir.
A taxa de serviço público, que tem como fato gerador a prestação de
um serviço público específico e divisível, constitui uma obrigação
condicionada à utilização efetiva do referido serviço pelo contribuinte.
QUESTÃO 11 – STM- ANALISTA JUDICIÁRIO- CESPE/2018
A respeito de noções básicas sobre tributos, julgue o item a seguir.
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Os fatos geradores dos impostos são situações que independem de
qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte.
QUESTÃO 12-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.

Os decretos que apenas em parte versem sobre
compreendem-se na expressão “legislação tributária”?

tributos

A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, relativa às
obrigações principais ou acessórias, somente se pode estabelecer
mediante lei?
Segundo o Código Tributário Nacional, a atualização do valor monetário
da base de cálculo, de que resulte maior valor do tributo, pode ser feita
por ato administrativo, em vez de lei?
a) Não, não e não.
b) Sim, sim e sim.
c) Não, não e sim.
d) Não, sim e não.
e) Sim, não e não.
QUESTÃO 13-PROCURADOR-TCE AL-FCC/ 2008
É exceção ao princípio da uniformidade geográfica a
a) vedação da União em instituir tributo uniforme em todo o território
nacional.
b) concessão, pela União, de incentivos fiscais destinados a promover
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre diferentes
regiões do País.
c) vedação aos Estados e Distrito Federal de instituir isenções de
tributos de competência dos Municípios.
d) concessão, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão da procedência.
e) vedação de estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
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QUESTÃO 14 - PROCURADOR-FGV-NITEROI/2014
Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas
concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente
observadas por todos os Municípios
I. fixa alíquota mínima do tributo;
II. estabelece hipóteses de isenção do tributo; e
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
Assinale:
a) se somente são inválidas as inovações I e III.
b) se somente são inválidas as inovações II e III.
c) se somente é inválida apenas a inovação II.
d) se são inválidas as inovações I, II e III.
e) se somente é inválida apenas a inovação I.
QUESTÃO 15-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO/2009
No que se refere à falta de eleição do domicílio tributário, pelo
contribuinte ou responsável, dispõe o Código Tributário Nacional,
exceto:
a) quanto às pessoas naturais, o domicílio é a sua residência habitual,
ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua
atividade.
b) quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas
individuais, o domicílio é o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos
ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento.
c) a autoridade administrativa pode recusar o domicílio tributário
eleito, por razões de conveniência e de eficiência, ainda que o domicílio
indicado não impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização
do tributo.
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d) pode-se, em algumas situações, considerar-se como domicílio
tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens
ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação.
e) quanto às pessoas jurídicas de direito público, o domicílio tributário
é qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

QUESTÃO 16-ADVOGADO-NOSSA CAIXA-FCC/2011
O crédito tributário extingue-se com a
a) isenção em caráter geral, decorrente de lei.
b) moratória celebrada em processo judicial, bastando a homologação
pelo juiz para ter efeito.
c) consignação em pagamento extrajudicial, nos termos da lei
processual civil.
d) dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
e) remissão em caráter geral, decorrente de lei ou ato administrativo.
QUESTÃO 17-PROCURADOR-RN-FCC/2014
Contribuinte faz pagamento de crédito tributário mediante cheque, que
não é pago por insuficiência de fundos. Neste caso, o Fisco deverá
a) propor ação ordinária de cobrança, pois o crédito foi extinto com o
pagamento, se o cheque estiver prescrito.
b) promover a execução do cheque.
c) protestar o cheque.
d) inscrever o débito em Dívida Ativa.
e) realizar o lançamento do crédito tributário e notificar o contribuinte
a pagar.
QUESTÃO 18-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
A obrigação tributária principal:
a) extingue-se, com o pedido de parcelamento acompanhado do
recolhimento da primeira prestação.
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b) decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
c) pelo simples fato de seu não adimplemento suscita imediata
inscrição em dívida ativa, independentemente de abertura de prazo
para impugnação do lançamento, por parte do interessado.

d) surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
e) suspende-se, com o devido lançamento, nas três modalidades
previstas pelo Código Tributário Nacional.
QUESTÃO 19-PROCURADOR-PGE RN-FCC/2014
Segundo o Código Tributário Nacional, a denúncia espontânea
a) impede a constituição do crédito tributário relativamente aos juros
de mora e à multa moratória.
b) é causa de extinção do crédito tributário.
c) tem lugar antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização relacionados com a infração.
d) alcança a obrigação principal e a obrigação acessória, acarretando
a exclusão do crédito tributário.
e) só pode ser realizada nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, desde que não tenha havido apresentação de
declaração, quando exigida.
QUESTÃO 20-JUIZ-TJPE-FCC/2009
Em nosso sistema tributário, a diferença entre o contribuinte e o
responsável tributário é que
a) aquele responde pelos impostos e estes pelas taxas regularmente
instituídas.
b) este último somente responde nos casos de impossibilidade do
cumprimento da obrigação pelo contribuinte.
c) este último é sempre uma pessoa física.
d) somente o contribuinte pode impugnar a constituição do crédito
tributário, mediante oferecimento de defesa fiscal.
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e) enquanto o contribuinte realiza o fato gerador, a responsabilidade
deste último deriva exclusivamente da lei.
QUESTÃO 21-RECEITA FEDERAL- TÉCNICO-ESAF/2009
No que se refere à exclusão do crédito tributário, e especificamente
quanto à isenção, dispõe o Código Tributário Nacional que:

a) salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva aos
tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
b) a isenção não pode ser restrita a determinada região do território
da entidade tributante, por força do princípio da uniformidade
geográfico-tributária.
c) a isenção, ainda quando prevista em contrato, depende de decisão
administrativa devidamente fundamentada, explicitando condições e
requisitos para a fruição do benefício.
d) a isenção é sempre extensiva às taxas e contribuições de melhoria.
e) a isenção, ainda que concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a
qualquer tempo.
QUESTÃO 22-TJ AP-TITULAR DE SERV. DE NOTAS-FCC/2011
Os emolumentos
a) têm natureza tributária, mas não observam aos princípios da
anterioridade anual e nonagesimal e da irretroatividade tributária.
b) têm natureza tributária e a competência para instituí- los é da União,
devendo os Estados e Distrito Federal apenas definir os atos que
estarão sujeitos a sua incidência.
c) têm natureza tributária, mas podem ser instituídos por portaria
conjunta do Tribunal de Justiça do Estado e do Governo do Estado,
devendo os valores serem únicos para todos os atos notariais e de
registro.
d) não têm natureza tributária e devem ser instituídos por lei dos
Estados e do Distrito Federal, levando em conta a natureza pública e o
caráter social dos serviços notariais e de registro.
e) não têm natureza tributária e, por isso, podem ser instituídos por
portaria ou decreto, devendo corresponder ao custo do serviço notarial
e de registro que remuneram.
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QUESTÃO 23-PREF. NATAL-AUDITOR TESOURO-ESAF/2008
Sobre o crédito tributário e o lançamento, assinale a única opção
correta.
a) O lançamento é o ato administrativo declaratório do crédito
tributário e constitutivo da obrigação tributária. Sua finalidade é a de
tornar líquido e certo o crédito tributário já existente e constituído por
ocasião da ocorrência do fato gerador.
b) A competência atribuída à autoridade administrativa para efetuar o
lançamento não é exclusiva, podendo a autoridade judiciária, quando
constatado vício formal, promover as devidas retificações.
c) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não restando à autoridade administrativa possibilidade de análise
quanto à conveniência e oportunidade do ato.
d) Sobrevindo lei de conteúdo material mais benéfica ao contribuinte,
após a ocorrência do fato gerador e antes de efetuado o lançamento
do tributo, deve a autoridade administrativa aplicá-la.
e) O lançamento por arbitramento constitui uma das modalidades de
lançamento. Ocorre nas situações em que a autoridade fiscal rejeita o
valor de um bem declarado pelo contribuinte e aplica as "pautas
fiscais".
QUESTÃO 24-IF PR-AUDITOR-CETRO/2014
Sobre o sujeito passivo das obrigações tributárias, assinale a
alternativa correta.
a) Para se conceituar sujeito passivo da obrigação principal, é
necessário que se indague qual o tipo de relação que ele tem com o
fato gerador.
b) Responsável tributário não é sujeito passivo de obrigação tributária,
mas aquele indicado pelo contribuinte para assim agir.
c) Sujeito passivo sem se revestir da condição de contribuinte é aquele
vinculado apenas à obrigação dada como acessória.
d) O contribuinte é sempre sujeito passivo e responsável solidário pelo
pagamento de um tributo.
e) As convenções particulares somente podem indicar a
responsabilidade pelo pagamento de tributos mediante autorização
legal.
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QUESTÃO 25-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, propiciando- se ao
interessado certidão positiva com efeitos de negativa, exceto:
a) a moratória.
b) a transação.
c) o parcelamento.
d) a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
e) as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
QUESTÃO 26-PREF. DE NATAL-ESAF-AUDITOR/2008
Sobre os sujeitos da obrigação tributária, assinale a única opção
correta.
a) O sujeito ativo da obrigação tributária é, necessariamente, a pessoa
jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo.
b) Pessoa jurídica de direito privado pode figurar como sujeito ativo da
obrigação tributária, haja vista o CTN prever, expressamente, a
possibilidade de delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos.
c) O contribuinte de fato ou de direito é considerado sujeito passivo da
obrigação tributária, independentemente de possuir relação pessoal e
direta com o fato gerador.
d) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
mesmo que haja lei em sentido contrário.
e) A sociedade comercial informalmente constituída pode figurar como
sujeito passivo de uma obrigação tributária.
QUESTÃO 27-PROCURADOR-NITERÓI-FGV/2014
Lei Complementar federal introduz, em relação ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), as seguintes alterações,
prevendo
que
deverão
ser
observadas
pelos
Municípios,
necessariamente:
I. fixa a alíquota mínima do tributo;
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II. exclui da incidência do tributo a exportação de serviços para o
exterior; e
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
Assinale:
a) se somente a inovação I for válida.
b) se somente a inovação II for válida.
c) se somente a inovação III for válida.
d) se somente as inovações I e II forem válidas.
e) se somente as inovações I e III forem válidas.
QUESTÃO 28-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
Nos termos do Código Tributário Nacional, o lançamento é efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos,
exceto:
a) quando a lei assim o determine.
b) quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária.
c) quando se suspeite que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
d) quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória.
e) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa,
recuse-se
a
prestá-lo
ou
não
o
preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade.
QUESTÃO 29-TCMRJ-PROCURADOR-FCC/2015
Certo município, para ver aumentada sua arrecadação através do
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos por ato oneroso de bens
imóveis − ITBI, amplia a incidência do imposto sobre a alienação
fiduciária de bem imóvel. Esta medida é
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a) perfeitamente válida, já que na alienação fiduciária a propriedade
fiduciária já é transferida para o credor fiduciário.
b) ilegal, pois não há transmissão onerosa de bem imóvel na alienação
fiduciária, posto que a transmissão é gratuita.
c) inconstitucional, pois a Constituição Federal exclui da regra matriz
de incidência do ITBI os direitos reais de garantia.
d) ilegal, enquanto direito real de garantia, pois só pode haver a
incidência do ITBI com o registro da garantia do cartório de registro de
imóveis.
e) constitucional, pois a alienação fiduciária de bem imóvel é uma
cessão de direito real de aquisição, passível de tributação por ITBI se
o negócio for oneroso.
QUESTÃO 30-PROCURADOR-FCC-TCM-GO/2015
De acordo com a Constituição Federal, é VEDADO à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
I. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
II. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
III. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
IV. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
V. Cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
As vedações citadas acima correspondem, correta e respectivamente,
aos denominados princípios da
a) intributabilidade mútua; anterioridade; legalidade; trimestralidade;
imediatibilidade.
b) anterioridade nonagesimal ou noventena; imunidade recíproca;
legalidade; inexigibilidade tributária; trimestralidade.
c) anterioridade; imunidade recíproca; imediatibilidade; legalidade;
trimestralidade.
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d) irretroatividade; imunidade recíproca; anterioridade; legalidade;
anterioridade nonagesimal ou noventena.
QUESTÃO 31-ESAF-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO/2009
A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios:
a) mediante lei ordinária ou medida provisória, no caso de guerra
externa ou sua iminência.
b) no caso de relevante interesse público, de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, ainda que no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a regra que os criou.
c) nas duas hipóteses acima elencadas, conquanto que se destine a
aplicação dos recursos à despesa que fundamentou a instituição do
empréstimo compulsório.
d) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência.
e) em face de conjuntura que exija a absorção temporária de poder
aquisitivo.
QUESTÃO 32-ENGENHEIRO ELETRICISTA-INFRAERO/2015
Realizando um financiamento em longo prazo por meio de leasing,
considere as seguintes afirmativas para esta operação:
I. O leasing, por não caracterizar uma operação financeira, está isento
de IOF.
II. Leasing é um misto de locação e de uma potencial operação de
compra e venda.
III. O leasing, por não se caracterizar uma operação de locação, está
isento de imposto de renda.
IV. Em muitos contratos de leasing o valor residual está embutido nas
prestações mensais.
É correto o que consta APENAS em:
a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
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d) II.
e) II e IV.
QUESTÃO 33-FCC PE-JULGADOR/2015
A empresa Digital Line, que tem sede e estabelecimento no Município
de Garanhuns/PE, prestou serviço de informática à empresa Bom de
Garfo, que desenvolve comércio de alimentos. Ocorre que, apesar de
a segunda empresa possuir sede em Recife, o mencionado serviço foi
executado no Município de Caruaru/PE. Diante do caso hipotético, a
empresa
a) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá recolher
o ISS para o Município de Garanhuns/PE, pois o mencionado tributo é
devido ao Município em que estabelecido o prestador do serviço.
b) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá recolher
o ISS para o município de Caruaru/PE, pois o mencionado tributo é
devido ao Município em que o serviço é prestado.
c) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá recolher
o ISS para o Município do Recife/PE, pois o mencionado tributo é devido
ao Município em que está estabelecido o tomador do serviço.
d) Bom de Garfo, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município de Caruaru/PE, pois o mencionado
tributo é devido ao Município em que o serviço é executado.
e) Bom de Garfo, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município do Recife/PE, pois o mencionado tributo
é devido ao Município em que está estabelecido o tomador do serviço.
QUESTÃO 34-SMF RJ-AUDITOR-ESAF/2010
De acordo com a Constituição Federal, compete aos municípios instituir
tributos sobre:
a) a propriedade de veículos automotores licencia- dos em seu
território.
b) a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens imóveis ou
direitos a eles relativos, situados em seu território.
c) operações relativas a prestações de serviços de transporte
intermunicipal.
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d) a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição.
e) a propriedade territorial rural.
QUESTÃO 35-PROCURADOR-PGEMT-FCC/2011
Estando em curso execução fiscal, se a empresa de responsabilidade
limitada, ora executada, deixar de funcionar em seu domicílio fiscal
sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, segundo
jurisprudência pacífica do STJ, tal fato presume dissolução irregular da
empresa, autorizando o redirecionamento de execução fiscal em curso
para
a) todos os sócios, em virtude da responsabilidade solidária dos sócios
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração de lei, em caso de liquidação de sociedade
de pessoas.
b) os sócios majoritários, em virtude da responsabilidade solidária dos
sócios pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, em caso de
liquidação de sociedade de pessoas.
c) os diretores, gerentes ou representantes da empresa, em virtude de
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
d) os diretores, gerentes ou representantes da empresa, desde que
sócios, em virtude da responsabilidade subsidiária por todos os créditos
tributários em caso de liquidação irregular presumida de sociedade de
pessoas.
e) os sócios diretores, gerentes ou representantes da empresa, em
virtude de responsabilidade subsidiária por sucessão, desde que haja
continuidade da exploração da atividade, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma ou nome individual.
QUESTÃO 36-FISCAL DE RENDAS-SMFRJ-ESAF/2010
Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário. Com base nessa afirmativa,
julgue os itens a seguir:
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I. lei que institui incentivo fiscal para as empresas que contratarem
apenados e egressos é de natureza tributária, sendo, portanto,
constitucional lei estadual com tal conteúdo;
II. lei estadual pode estabelecer alíquotas diferenciadas em razão do
tipo do veículo, já que os estados-membros estão legitimados a editar
normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência
concorrente prevista no art. 24, § 3º, da Constituição;
III. é possível ao estado conceder, mediante lei, isenção de tributo de
sua competência, visto que está atuando nos limites de sua autonomia.
Estão corretos:
a) apenas o item I.
b) apenas os itens I e II.
c) apenas os itens I e III.
d) apenas os itens II e III.
e) todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 37-PROCURADOR-MA-FCC/2016
Sobre integração e intepretação da legislação tributária é correto
afirmar que
a) interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha,
dentre outros, sobre outorga de isenção e de exclusão ou suspensão
do crédito tributário.
b) é sistemática a interpretação no que se refere à exclusão do crédito
tributário.
c) poderá o Fisco valer-se da analogia para exigir tributo por fato
semelhante não descrito na hipótese de incidência.
d) o emprego da equidade pode resultar na dispensa de pagamento de
tributo devido quando da integração da legislação tributária.
e) na interpretação da lei tributária é permitida a alteração de conceitos
e institutos de direito privado utilizados para definir o fato gerador,
desde que a alteração se faça por lei e que resulte em maior
arrecadação tributária.
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QUESTÃO 38-ANALISTA-MSGÁS/2015
A Lei Complementar 116/2003 dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências. O referido imposto tem como fato
gerador a prestação de serviços tais como:
a) As exportações de serviços para o exterior do País.
b) O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições
financeiras.
c) Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
d) A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados.
QUESTÃO 39-PROMOTOR-MPE CE-FCC/2011
Sobre a imunidade, analise os itens a seguir:
I. As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou em
lei complementar federal.
II. As imunidades alcançam apenas os impostos.
III. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades
essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.
IV. A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na ação
popular é hipótese de imunidade de taxa.
V. As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei
complementar.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
a) I e II.
b) III e IV.
c) IV e V.
d) I, II e III.
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e) III, IV e V.
QUESTÃO 40-PROMOTOR-MPE PA-FCC/2014
Sobre a substituição tributária, é correto afirmar:
a) Por estar autorizada expressamente pela Constituição Federal, pode
ser aplicada de ofício pelo Fisco a terceira pessoa estranha a fato
gerador que deva ocorrer posteriormente, para que seja considerado o
sujeito passivo da obrigação tributária.
b) Deve ser prevista em lei e importa em fixar obrigação tributária
principal a terceira pessoa, estranha ao fato gerador, mas que é
considerada sujeito passivo da obrigação, na qualidade de responsável
tributário.
c) Pode ser fixada por lei ou ato do Poder Executivo e alcança a
obrigação acessória de pagar o crédito tributário caso o contribuinte,
aquele que efetivamente pratica o fato gerador, não cumpra com sua
obrigação.
d) Deve ser fixada por ato do Poder Executivo e importa em transferir
a obrigação tributária principal ao diretor, gerente ou representante
legal de pessoa jurídica, por fato gerador praticado por esta, em caso
de insolvência.
e) Deve ser fixada pelo juiz quando determina a despersonalização da
personalidade jurídica, transferindo para os sócios da pessoa jurídica a
responsabilidade tributária pelos tributos, tendo em vista a prática de
atos em infração de lei, contrato ou estatuto.
QUESTÃO 41-FISCAL DE RENDAS-ESAF-SMFRJ/2010
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
a) o depósito de seu montante integral e a concessão de medida liminar
em mandado de segurança, exclusivamente.
b) o depósito de seu montante integral, a compensação e a concessão
de liminar em mandado de segurança.
c) a interposição de reclamações ou recursos administrativos, a
prescrição, a decadência e concessão de liminar em mandado de
segurança.
d) o depósito de seu montante integral, o parcelamento, a concessão
de liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada em
outras espécies de ação judicial.
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e) a compensação, a transação, a concessão de medida liminar em
mandado de segurança e a remissão.
QUESTÃO 42-PROCURADOR-FCC-PGE MT/2011
São causas de extinção do crédito tributário que dependem de lei
específica do ente político competente para serem aplicadas:
a) moratória e parcelamento.
b) transação e compensação.
c) isenção e remissão.
d) conversão do depósito em renda e decadência.
e) dação em pagamento de bem móvel e prescrição.
QUESTÃO 43-PROCURADOR-MANAUSPREV-FCC/2015
O Município de Manaus, desejando promover o aumento da base de
cálculo do IPTU incidente sobre a propriedade de imóveis localizados
em seu território, deverá elaborar norma jurídica que atenda, dentre
outros, aos princípios constitucionais da
a)

legalidade, anterioridade e irretroatividade.

b)
legalidade,
anterioridade,
nonagesimal) e irretroatividade.

noventena

c) legalidade, noventena
irretroatividade.

anterioridade

d) legalidade,
nonagesimal).

(ou

anterioridade

e

noventena

(ou

anterioridade

nonagesimal)
(ou

e

anterioridade

e)
anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e
irretroatividade.
QUESTÃO 44-PROCURADOR-FCC-PGE MT/2011
Dispõe o art. 144, do CTN que “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”. Esta regra
legal encontra fundamento de validade no princípio constitucional da
a) irretroatividade da lei tributária.
b) anterioridade anual.
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c) anterioridade nonagesimal.
d) legalidade.
e) vedação ao confisco.
QUESTÃO 45-ANALISTA-FCC-TCE GO/2014
Na responsabilidade por sucessão, é correto afirmar que
a) a incorporação de uma empresa por outra implica em
responsabilidade
tributária
para
a
empresa
incorporadora,
relativamente aos débitos tributários da empresa incorporada, por
fatos geradores anteriores à incorporação.
b) se na arrematação de bem imóvel em hasta pública o respectivo
preço pago não for utilizado para quitar os tributos devidos, incidentes
sobre o imóvel, o arrematante é considerado responsável tributário.
c) em processo de falência, o adquirente de estabelecimento comercial
será responsável tributário pelos tributos devidos pela empresa falida,
abatendo-se do preço da aquisição o valor dos débitos tributários.
d) o espólio nunca é sucessor tributário, mas sim os herdeiros a
qualquer título são quem respondem pelos tributos devidos pelo de
cujus até a abertura da sucessão.
e) os pais, tutores e curadores são responsáveis por sucessão, pelos
tributos devidos pelos filhos, tutelados e curatelados, respectivamente.
QUESTÃO 46-AUDITOR TESOURO-ESAF-PREF NATAL/2008
A Constituição Federal de 1988, após outorgar competência tributária
privativa para cada uma das entidades políticas, prevê o mecanismo
de participação de uma entidade no produto de arrecadação de
impostos de outra entidade. De acordo com o texto Constitucional, não
pertence aos municípios:
a) o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.
b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União
sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis neles
situados.
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c) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.
d) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União
sobre a Exportação, relativo às exportações por eles realizadas.
e) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.
QUESTÃO 47-AUDITOR-CETRO-IF PR/2014
Assinale a alternativa que apresenta um imposto da União e um
imposto dos Estados, respectivamente, cuja parte da arrecadação é
repassada aos Municípios, de acordo com a Constituição Federal de
1988.
a) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços
(ICMS).
b) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
c) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre
Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR).
d) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens e Direitos
(ITCMD).
e) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
QUESTÃO 48-AUDITOR TESOURO-ESAF-PREF NATAL/2008
Entre as opções abaixo, qual não pode ser considerada causa de
extinção do crédito tributário.
a) A transação.
b) O parcelamento.
c) A remissão.
d) A consignação em pagamento.
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e) A decisão judicial passada em julgado.
QUESTÃO 49-AUDITOR-TCM RJ-FGV/2008
A majoração de alíquota do IPTU deve observar o princípio da
anterioridade:
a) máxima.
b) média.
c) mínima.
d) diferida.
e) antecipada.
QUESTÃO 50-AUDITOR-IF PR-CETRO/2014
Assinale a alternativa que apresenta o princípio constitucional ao qual
se refere o seguinte trecho do artigo 145, §1º da Constituição Federal:
“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado
à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte”.
a) Princípio de Vedação ao Confisco.
b) Princípio da Personalização.
c) Princípio da Uniformidade.
d) Princípio da Isonomia.
e) Princípio da Capacidade Contributiva.
QUESTÃO 51-RECEITA FEDERAL-TECNICO-ESAF/2009
De acordo com o Código Tributário Nacional, o termo de inscrição em
dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará,
obrigatoriamente:
a) o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sob pena de nulidade,
o domicílio ou residência de um e de outros.
b) a data em que foi inscrita.

Página 27 de 118 | www.ricardoalexandre.com.br

DIREITO TRIBUTÁRIO EM EXERCÍCIOS
AULA 00 - 2019
PROF. CLAUDIO ROISMAN

c) a origem e a natureza do crédito, não se exigindo a exata disposição
da lei em que seja fundado.
d) a quantia devida, incluindo-se os juros de mora, dispensando- se a
apresentação dos meios utilizados para os cálculos dos valores.
e) o número e a origem do processo administrativo de que se originou
o crédito, com transcrição dos termos mais importantes para exata
identificação do devedor.
QUESTÃO 52-PGFN-ESAF/2015
Sobre a competência tributária prevista no CTN, assinale a opção
incorreta.
a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência
legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
b) A competência tributária, salvo exceções, é indelegável, podendo a
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria
tributária, ser conferida de uma pessoa jurídica de direito público a
outra.
c) A atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar tributos, conferida
por uma pessoa jurídica de direito público a outra, pode ser revogada,
a qualquer tempo e unilateralmente, pela pessoa que a tenha
conferido.
d) A atribuição das funções de arrecadar tributos pode ser cometida a
pessoas jurídicas de direito privado.
e) A atribuição das funções de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa
jurídica de direito público a outra, também confere as garantias e os
privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito
público que a cometeu.
QUESTÃO 53-JUIZ-TJ RJ-VUNESP/2016
É correto afirmar que a
a) isenção, que é sempre decorrente de lei, não pode ser restrita a
determinada região do território da entidade tributante, em função de
condições a ela peculiares, por ofensa ao princípio da isonomia.
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b) o objeto da obrigação principal é o pagamento do tributo, enquanto
que o da acessória é o pagamento da penalidade pecuniária.
c) lei pode autorizar que a autoridade administrativa conceda, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário
objetivando a terminação de litígio e consequente exclusão do crédito
correspondente.
d) competência tributária está inserida no âmbito da competência
legislativa plena.
e) responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos
menores é de caráter pessoal.
QUESTÃO 54-PROCURADOR-AM-CESPE/2016
Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o
item.
A imunidade recíproca beneficia sociedades de economia mista que
prestem serviços públicos estatais essenciais e exclusivos, como, por
exemplo, o serviço de saneamento básico, ainda que tais serviços
sejam remunerados por tarifas.
QUESTÃO 55-PROCURADOR AM- CESPE/2016
Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o
item.
A capacidade tributária ativa difere da competência tributária, podendo
ser delegada a outras pessoas jurídicas de direito público. Nesse caso,
a delegação envolverá a transferência legal dos poderes de cobrança,
arrecadação e fiscalização.
QUESTÃO 56-CÂMARA MUNIC. DE SP-PROC LEGIS-FCC/2014
Na seção denominada das “limitações constitucionais ao poder de
tributar” o texto constitucional dispõe sobre
a) princípios e regras que disciplinam o exercício da competência para
instituir e modificar tributos.
b) o rol taxativo dos impostos instituídos pela Constituição Federal para
os entes federados, que não têm poder de instituir, mas apenas para
cobrar.
c) capacidade tributária para cobrar tributos.
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d) imunidades e isenções tributárias.
e) todos os institutos tributários que atuam no campo da cobrança dos
tributos instituídos na Constituição Federal.
QUESTÃO 57-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2009
A Constituição Federal, entre outras limitações ao poder de tributar,
estabelece a isonomia, vale dizer, veda o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Sobre a
isonomia, é correto afirmar que:
a) diante da regra mencionada, o tratamento tributário diferenciado
dado às microempresas e empresas de pequeno porte, por exemplo,
deve ser considerado inconstitucional.
b) não se permite a distinção, para fins tributários, entre empresas
comerciais e prestadoras de serviços, bem como entre diferentes
ramos da economia.
c) para que um tratamento tributário diferenciado (isenção, por
exemplo) seja justificado, não é necessário haver correlação lógica
entre este e o elemento de discriminação tributária.
d) em razão do princípio constitucional da isonomia, não deve ser
diferenciado, por meio de isenções ou incidência tributária menos
gravosa, o tratamento de situações que não revelem capacidade
contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal ajustado à sua
menor expressão econômica.
e) a isenção, como causa de exclusão do crédito tributário, é, por sua
própria natureza, fator de desigualação e discriminação entre pessoas,
coisas e situações. Nem por isso, no entanto, as isenções são
inconstitucionais, desde que reste demonstrado que se teve em mira o
interesse ou a conveniência pública na aplicação da regra da
capacidade contributiva ou no incentivo de determinadas atividades de
interesse do Estado.
QUESTÃO 58-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2009
Entre outras limitações ao poder de tributar, que possuem os entes
políticos, temos a de cobrar tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado. Sobre essa limitação, analise os itens a seguir,
classificando-os como verdadeiros ou falsos. Depois, escolha a opção
que seja adequada às suas respostas:
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I. a irretroatividade da lei tributária vem preservar o passado da
atribuição de novos efeitos tributários, reforçando a própria garantia
da legalidade, porquanto resulta na exigência de lei prévia,
evidenciando-se como instrumento de otimização da segurança
jurídica ao prover uma maior certeza do direito;
II. o Supremo Tribunal Federal tem como referência, para análise da
irretroatividade, o aspecto temporal da hipótese de incidência, ou seja,
o momento apontado pela lei como sendo aquele em que se deve
considerar ocorrido o fato gerador;
III. a mesma lei que rege o fato é também a única apta a reger os
efeitos que ele desencadeia, como a sujeição passiva, extensão da
responsabilidade, base de cálculo, alíquotas, deduções, compensações
e correção monetária, por exemplo;
IV. a lei instituidora ou majoradora de tributos tem de ser, como regra,
prospectiva; admite-se, porém, a sua retroatividade imprópria.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
d) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
e) Estão corretos apenas os itens I e III.
QUESTÃO 59-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
Responda às perguntas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos
outros. Isso, em tese, impede à lei de um Município atribuir à União a
condição de responsável pela retenção na fonte do imposto sobre
serviços?
II. Para combater o tráfego de gado infectado de uma região para
outra, pode o Estado impor tributos interestaduais ou intermunicipais?
III. Atende ao princípio da anterioridade a majoração de um imposto
no dia 2 de dezembro de um ano, para ser cobrado no exercício
seguinte?
a) Sim, não e não.
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b) Sim, sim e sim.
c) Não, não e sim.
d) Não, sim e não.
e) Não, não e não.
QUESTÃO 60-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
O ouro, quando não for considerado como simples metal, mas definido
em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se
exclusivamente à incidência do _______________.
Esse imposto é devido na operação _____________. Está sujeito à
alíquota__________________, já estabelecida na
Constituição.
O
produto
_________________________.

da

arrecadação

pertence

a) ICMS / de origem / máxima / ao Estado.
b) ICMS / de destino / máxima / ao Estado de destino.
c) IOF / de origem / mínima / ao Estado e ao Município de origem.
d) IOF / de origem / máxima / À União e, compartilhadamente, ao
Estado e Município de origem.
e) IOF / de destino / mínima / ao Estado e ao Município de destino.
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QUESTÃO 01-TCE PB-AUDITOR-CESPE/2018
A instituição da alíquota do imposto devido em decorrência da
realização de uma doação de bem imóvel mediante negócio realizado
entre pessoas residentes no Brasil compete
a) ao estado e ao município ou ao DF.
b) à União e ao estado ou ao DF.
c) à União.
d) ao município de localização do imóvel.
e) ao estado ou ao DF, a depender da localização do imóvel.
Resposta: o gabarito foi E. Mas professor, se for em um território, não
seria competência da União? Sim nobre aluno, mas na letra B está à
União e ao Estado.
Cabe recurso. Mande pelo WHATS.
Gabarito: E
QUESTÃO 02-SEFIN RO-AUDITOR FISCAL-FGV/2018
Determinado Estado da Federação cedeu um imóvel de sua
propriedade à pessoa jurídica de direito privado ABC, para que esta
exerça atividade econômica com fins lucrativos, no local do imóvel. Em
relação à cobrança de Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) do imóvel, assinale a afirmativa correta.
a) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista a imunidade
recíproca das pessoas de direito público, princípio garantidor da
Federação e cláusula pétrea.
b) É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que o Estado
é isento do pagamento do IPTU de imóveis de sua propriedade.
c) O IPTU é devido e o Estado, contribuinte do imposto, deve realizar
o pagamento.
d) O IPTU não é devido, uma vez que o Estado não é sujeito passivo
da exação.
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e) O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito privado é a
responsável tributária e quem deve realizar o pagamento.
Resposta: essa pegou muita gente.

IPTU: imunidade tributária recíproca e cessão de uso de bem público 5
Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está
desvinculado de finalidade estatal
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM
IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO
EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA
SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
RE 434251/RJ, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min.
Cármen Lúcia, julgamento em 19.4.2017. (RE-434251) (Informativo
861, Plenário)
IPTU e imóvel de ente público cedido a empresa privada - 3
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado
bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora
Esse é o entendimento do Plenário, que, em conclusão de julgamento
e por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se
discutia a incidência do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre
imóvel de propriedade de ente público — no caso, a Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) — concedido a empresa
privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos — v.
Informativos 813 e 860.
RE 601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco
Aurélio, julgamento em 19.4.2017. (RE-601720) (Informativo 861,
Plenário, Repercussão Geral)
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Gabarito: E
QUESTÃO 03 - SEFIN RO-AUDITOR FISCAL-FGV/2018
Sobre o princípio da não-cumulatividade do ICMS, assinale a afirmativa
correta.
a) O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas
de telecomunicação, que promovem processo industrial por
equiparação, não pode ser creditado para abatimento do imposto
devido quando da prestação dos serviços.
b) O direito ao crédito para compensação com o montante devido nas
operações seguintes é garantido, ainda que a saída da mercadoria seja
isenta ou não tributada.
c) O direito de o estabelecimento utilizar o crédito de ICMS extinguese depois de decorridos cinco anos contados da data de emissão do
documento.
d) O direito ao crédito das mercadorias destinadas ao uso ou ao
consumo do estabelecimento, nele entradas, é garantido.
e) Ao comerciante, ainda que de boa-fé, é vedado aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea.
Resposta:
Letra A: errada. É possível o creditamento do ICMS incidente sobre a
energia elétrica consumida pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações para abatimento do imposto devido quando da
prestação de serviços. (RESP 1.201.635-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina,
julgado em 12/6/2013.)
Letra B: errada. Normalmente, se a operação de saída for isenta ou
não tributada, não há direito ao crédito.
Letra C: certa. Lei Kandir, art. 23: Art. 23. O direito de crédito, para
efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao
estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual
tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da
documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições
estabelecidos na legislação.
Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito extingue-se depois de
decorridos cinco anos contados da data de emissão do documento.
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Letra D: Lei Kandir, art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditarse do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização
de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não
tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à
atividade do estabelecimento.
Letra E: Súmula 509 do STJ: é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda. Alternativa errada.
Gabarito: C
QUESTÃO 04 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
A técnica de tributação que observa o princípio da capacidade
contributiva consiste em
a) diminuir a alíquota na proporção da ampliação da base de cálculo.
b) majorar a carga tributária conforme a essencialidade do produto
tributado.
c) estabelecer teto máximo de valor para o pagamento
determinados tributos, mantendo-se a modicidade tributária.

de

d) fixar alíquotas percentualmente menores para os contribuintes que
tenham menor patrimônio pessoal.
e) confiscar bens considerados supérfluos em relação aos contribuintes
que apresentem sinais externos de riqueza excessiva.
Resposta: CF, art. 145, § 1º: Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte facultando à administração tributária, especialmente
para conferir efetividade a esse objetivo, identificar, respeitados os
direitos individuais e dos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte.
Gabarito: D
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QUESTÃO 05 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
As hipóteses de limitação ao poder de tributar decorrente do princípio
constitucional da imunidade recíproca incluem
a) proibir a União de instituir impostos sobre o patrimônio de estados
e municípios.
b) vedar as limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais.
c) proibir que estado estabeleça diferença tributária entre bens e
serviços em razão do município de procedência ou de destino.
d) vedar isenções de tributos da competência de outros entes
federativos.
e) proibir a instituição de tributo federal que não seja uniforme em todo
o território nacional.
Resposta: vamos de CF.
Letra A: certa. Art. 150,. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas
ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Letra B: art. 150, CRF/88. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
Letra C: art. 152, CRF/88. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços,
de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
Letra D: art. 151. É vedado à União:
III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Letra E: art. 151. É vedado à União:
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I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional
ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País.
Gabarito: A
QUESTÃO 06 – PGE PE-PROCURADOR-CESPE/2018
Segundo o CTN, a conversão do depósito judicial em renda é
considerada uma modalidade de
a) remissão do crédito tributário.
b) suspensão do crédito tributário.
c) extinção do crédito tributário.
d) exclusão do crédito tributário.
e) dispensa do crédito tributário.
Resposta: CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º
do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva
na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação
anulatória;
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X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.

Gabarito: C
QUESTÃO 07 – ABIN - OFICIAL - CESPE/2018
A respeito da retenção e do recolhimento de tributos incidentes sobre
bens e serviços, julgue os próximos itens.
Os órgãos públicos estão obrigados a efetuar a retenção na fonte do
imposto de renda, ainda que o pagamento seja feito por conta de
fornecimento de bens ou de prestação de serviços, para entrega futura.
Resposta: não adianta reclamar.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234/2012
Art. 2º - Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto
de Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços
em geral, inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da
administração pública federal:
I - os órgãos da administração pública federal direta;
Gabarito: certo.
QUESTÃO 08 – SEFAZ RS- AUDITOR DO ESTADO - CESPE/2018
A respeito de tributo, assinale a opção correta.
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a) O tributo somente pode se referir a serviço público específico e
divisível.
b) Não se admite dação em pagamento em caso de tributo, o qual é
prestação exclusivamente pecuniária.
c) O ato que gera o tributo é sempre lícito, não se confundindo tributo
e multa.
d) No tocante à atualização de alíquota, o tributo submete-se ao
princípio da legalidade mitigada.
e) A função ou o ônus de arrecadação do tributo não podem ser
atribuídos a pessoas de direito privado, conforme o Código Tributário
Nacional.
Resposta: legalidade mitigada seria, por exemplo, atualizar alíquota
por decreto.
CF, art.153. §1º. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as
condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos
impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

Repita comigo: II, IE, IPI e IOF.
Gabarito: D
QUESTÃO 09 – SEFAZ RS- AUDITOR DO ESTADO - CESPE/2018
Após regular processo administrativo, determinado auditor tributário
aplicou multa a contribuinte, em decorrência do não recolhimento de
imposto. O valor da multa corresponde ao dobro do montante não
recolhido com base em previsão legal.
Nessa situação hipotética,
a) não se aplica o princípio do não confisco, porque não se pode
confundir multa com tributo.
b) não se aplicará o princípio do não confisco caso haja previsão legal
nesse sentido.
c) a redução da multa é condicionada à anulação do processo
administrativo.
d) não é possível a redução do valor da multa por decisão judicial.
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e) houve violação do princípio do não confisco, dado o valor da multa
aplicada.
Resposta: questão que erou muita discussão. Mas o gabarito foi E.
Aceito recursos.
Gabarito: E
QUESTÃO 10– STM- ANALISTA JUDICIÁRIO- CESPE/2018
A respeito de noções básicas sobre tributos, julgue o item a seguir.
A taxa de serviço público, que tem como fato gerador a prestação de
um serviço público específico e divisível, constitui uma obrigação
condicionada à utilização efetiva do referido serviço pelo contribuinte.
Resposta: CTN, art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados,
pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de
polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público
específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua
disposição.
Gabarito: errado.
QUESTÃO 11 – STM- ANALISTA JUDICIÁRIO- CESPE/2018
A respeito de noções básicas sobre tributos, julgue o item a seguir.
Os fatos geradores dos impostos são situações que independem de
qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte.
Certo ou errado?
Resposta: CTN, art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por
fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal
específica, relativa ao contribuinte.

Gabarito: certo.
QUESTÃO 12-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
Responda às perguntas abaixo e, em seguida, assinale a opção correta.
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Os decretos que apenas em parte versem sobre
compreendem-se na expressão “legislação tributária”?

tributos

A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a
seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas, relativa às
obrigações principais ou acessórias, somente se pode estabelecer
mediante lei?
Segundo o Código Tributário Nacional, a atualização do valor monetário
da base de cálculo, de que resulte maior valor do tributo, pode ser feita
por ato administrativo, em vez de lei?
a) Não, não e não.
b) Sim, sim e sim.
c) Não, não e sim.
d) Não, sim e não.
e) Sim, não e não.
Resposta:
I: SIM. CTN. Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende
as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre
tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
II: SIM.

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias
a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
III: SIM. CTN, Art 97 § 2º Não constitui majoração de tributo, para
os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor
monetário da respectiva base de cálculo.
Gabarito: B
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QUESTÃO 13-PROCURADOR-TCE AL-FCC/ 2008
É exceção ao princípio da uniformidade geográfica a
a) vedação da União em instituir tributo uniforme em todo o território
nacional.
b) concessão, pela União, de incentivos fiscais destinados a promover
o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre diferentes
regiões do País.
c) vedação aos Estados e Distrito Federal de instituir isenções de
tributos de competência dos Municípios.
d) concessão, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em
razão da procedência.
e) vedação de estabelecer limitação ao tráfego de pessoas ou bens,
por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais.
Resposta:
Primeiro vamos sublinhar a palavra exceção, para que não nos
esqueçamos o que a banca está pedindo. Segundo a CF/88:
ART. 151. É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional
ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio
do desenvolvimento sócioeconômico entre as diferentes regiões
do País;
Sendo assim (agora ficou mais fácil né?) a opção correta é a letra B
Gabarito: B
QUESTÃO 14-PROCURADOR-FGV-NITERÓI/2014
Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas
concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente
observadas por todos os Municípios
I. fixa alíquota mínima do tributo;
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II. estabelece hipóteses de isenção do tributo; e
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
Assinale:
a) se somente são inválidas as inovações I e III.
b) se somente são inválidas as inovações II e III.
c) se somente é inválida apenas a inovação II.
d) se são inválidas as inovações I, II e III.
e) se somente é inválida apenas a inovação I.
Resposta:
Lei federal introduz três inovações na legislação tributária, todas
concernentes ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU), esclarecendo que elas deverão ser obrigatoriamente
observadas por todos os Municípios
I. fixa alíquota mínima do tributo;
A questão já começa dizendo Lei federal, não especificando se é
complementar ou ordinária. Como não falou complementar,
pressupõe-se que seja ordinária, o que já nos facilita. Errado
II. estabelece hipóteses de isenção do tributo;
Lei federal dando isenção de tributo municipal não pode, pois a isenção
heterônoma é proibida (salvo algumas exceções). Errado
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
E finalmente fixar data de recolhimento de tributo pode ser por
decreto. Errado
Gabarito: D
QUESTÃO 15-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO/2009
No que se refere à falta de eleição do domicílio tributário, pelo
contribuinte ou responsável, dispõe o Código Tributário Nacional,
exceto:
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a) quanto às pessoas naturais, o domicílio é a sua residência habitual,
ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua
atividade.
b) quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas
individuais, o domicílio é o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos
ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento.
c) a autoridade administrativa pode recusar o domicílio tributário
eleito, por razões de conveniência e de eficiência, ainda que o domicílio
indicado não impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização
do tributo.
d) pode-se, em algumas situações, considerar-se como domicílio
tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens
ou da ocorrência dos atos ou fatos que derem origem à obrigação.
e) quanto às pessoas jurídicas de direito público, o domicílio tributário
é qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.
Resposta:
Vamos lá, domicílio tributário. Estatui o CTN:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de
domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se
como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo
esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas
individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que
derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas
repartições no território da entidade tributante.
§ 1º Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer
dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do
contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da
ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2º A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito,
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do
tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
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A recusa do domicílio tributário pode ser feita somente quando este
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo, não
em função de conveniência ou eficiência.
Gabarito: C
QUESTÃO 16-ADVOGADO-NOSSA CAIXA-FCC/2011
O crédito tributário extingue-se com a
a) isenção em caráter geral, decorrente de lei.
b) moratória celebrada em processo judicial, bastando a homologação
pelo juiz para ter efeito.
c) consignação em pagamento extrajudicial, nos termos da lei
processual civil.
d) dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei.
e) remissão em caráter geral, decorrente de lei ou ato administrativo.
Resposta:
Segundo o CTN são casos de extinção do crédito:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos
termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º
do artigo 164;
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IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de
ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou
parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua
constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Na nossa questão o gabarito é letra D.

Pegadinha clássica de prova é colocar dação em bens móveis. Isso
cai sempre.
Gabarito: D
QUESTÃO 17-PROCURADOR-RN-FCC/2014
Contribuinte faz pagamento de crédito tributário mediante cheque, que
não é pago por insuficiência de fundos. Neste caso, o Fisco deverá
a) propor ação ordinária de cobrança, pois o crédito foi extinto com o
pagamento, se o cheque estiver prescrito.
b) promover a execução do cheque.
c) protestar o cheque.
d) inscrever o débito em Dívida Ativa.
e) realizar o lançamento do crédito tributário e notificar o contribuinte
a pagar.
Resposta:
Segundo o CTN: Art. 162. O pagamento é efetuado:
I - em moeda corrente, cheque ou vale postal;
...
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§ 2º O crédito pago por cheque somente se considera extinto com
o resgate deste pelo sacado.
O próprio CTN também estatui:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito
dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa
competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela
lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Como efetivamente não houve o pagamento e o crédito tributário já
estava lançado, o próximo passo é a inscrição em dívida ativa.
Gabarito: D
QUESTÃO 18-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
A obrigação tributária principal:
a) extingue-se, com o pedido de parcelamento acompanhado do
recolhimento da primeira prestação.
b) decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
c) pelo simples fato de seu não adimplemento suscita imediata
inscrição em dívida ativa, independentemente de abertura de prazo
para impugnação do lançamento, por parte do interessado.
d) surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
e) suspende-se, com o devido lançamento, nas três modalidades
previstas pelo Código Tributário Nacional.
Resposta:
Várias questões de prova tentam nos induzir a erro, confundindo
obrigação tributária principal com acessória. Diz o CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
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§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.

Gabarito: D

obrigação principal
surge com a
ocorrência do fato
gerador
tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito
dela decorrente
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obrigação acessória
decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações
positivas ou negativas nela previstas
no interesse na arrecadação ou
fiscalização dos tributos
a obrigação acessória pelo simples
fato de sua inobservância, convertese em obrigação principal
relativamente à penalidade
pecuniária

QUESTÃO 19-PROCURADOR-PGE RN-FCC/2014

Segundo o Código Tributário Nacional, a denúncia espontânea
a) impede a constituição do crédito tributário relativamente aos juros
de mora e à multa moratória.
b) é causa de extinção do crédito tributário.
c) tem lugar antes de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização relacionados com a infração.
d) alcança a obrigação principal e a obrigação acessória, acarretando
a exclusão do crédito tributário.
e) só pode ser realizada nos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, desde que não tenha havido apresentação de
declaração, quando exigida.
Resposta:
Segundo o CTN: Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento
do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
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arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Não esqueçam, denúncia espontânea é antes de qualquer
procedimento. GRAVEM ISSO, ANTES, ANTES DE QUALQUER
PROCEDIMENTO.

Gabarito: C
QUESTÃO 20-JUIZ-TJPE-FCC/2009
Em nosso sistema tributário, a diferença entre o contribuinte e o
responsável tributário é que
a) aquele responde pelos impostos e estes pelas taxas regularmente
instituídas.
b) este último somente responde nos casos de impossibilidade do
cumprimento da obrigação pelo contribuinte.
c) este último é sempre uma pessoa física.
d) somente o contribuinte pode impugnar a constituição do crédito
tributário, mediante oferecimento de defesa fiscal.
e) enquanto o contribuinte realiza o fato gerador, a responsabilidade
deste último deriva exclusivamente da lei.
Resposta:
Em nosso sistema tributário, a diferença entre o contribuinte e o
responsável tributário é que
Letra A: errado, não tem essa distinção.
Letra B: desconfie sempre da palavra somente.
Letra C: desconfie sempre da palavra sempre.
Letra D: de novo o somente.
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Letra E: a responsabilidade tributária decorre de lei. Outra questão
recorrente em provas, não se esqueça, responsabilidade tributária
decorre de lei.
Gabarito: E
QUESTÃO 21-RECEITA FEDERAL- TÉCNICO-ESAF/2009
No que se refere à exclusão do crédito tributário, e especificamente
quanto à isenção, dispõe o Código Tributário Nacional que:
a) salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva aos
tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
b) a isenção não pode ser restrita a determinada região do território
da entidade tributante, por força do princípio da uniformidade
geográfico-tributária.
c) a isenção, ainda quando prevista em contrato, depende de decisão
administrativa devidamente fundamentada, explicitando condições e
requisitos para a fruição do benefício.
d) a isenção é sempre extensiva às taxas e contribuições de melhoria.
e) a isenção, ainda que concedida por prazo certo e em função de
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a
qualquer tempo.
Resposta:
a) salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva aos
tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
Letra A: correto. É o nosso gabarito.
Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é
extensiva:
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
Letra B: a isenção não pode ser restrita a determinada região do
território da entidade tributante, por força do princípio da uniformidade
geográfico-tributária.
Errado. Diz o CTN:
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Art. 176. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada
região do território da entidade tributante, em função de condições a
ela peculiares.
Letra C: a isenção, ainda quando prevista em contrato, depende de
decisão administrativa devidamente fundamentada, explicitando
condições e requisitos para a fruição do benefício.
Errado. Segundo o CTN:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo
de sua duração.
Letra D: a isenção é sempre extensiva às taxas e contribuições de
melhoria.
Errado. Segundo o CTN: Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário,
a isenção não é extensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
Letra E: a isenção, ainda que concedida por prazo certo e em função
de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei,
a qualquer tempo.
Errado. Segundo o CTN: Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por
prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser
revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.
Gabarito: A
QUESTÃO 22-TJ AP-TITULAR DE SERV. DE NOTAS-FCC/2011
Os emolumentos
a) têm natureza tributária, mas não observam aos princípios da
anterioridade anual e nonagesimal e da irretroatividade tributária.
b) têm natureza tributária e a competência para instituí- los é da União,
devendo os Estados e Distrito Federal apenas definir os atos que
estarão sujeitos a sua incidência.
c) têm natureza tributária, mas podem ser instituídos por portaria
conjunta do Tribunal de Justiça do Estado e do Governo do Estado,

Página 55 de 118 | www.ricardoalexandre.com.br

DIREITO TRIBUTÁRIO EM EXERCÍCIOS
AULA 00 - 2019
PROF. CLAUDIO ROISMAN

devendo os valores serem únicos para todos os atos notariais e de
registro.
d) não têm natureza tributária e devem ser instituídos por lei dos
Estados e do Distrito Federal, levando em conta a natureza pública e o
caráter social dos serviços notariais e de registro.
e) não têm natureza tributária e, por isso, podem ser instituídos por
portaria ou decreto, devendo corresponder ao custo do serviço notarial
e de registro que remuneram.
Resposta:
Os emolumentos
Letra A: não têm natureza tributária. Alternativa errada logo de cara.
Letra B: mesma coisa da anterior, não têm natureza tributária.
Letra C: igualmente errada. Emolumento não é tributo.
Letra D: "da série aprendendo a fazer prova", vamos dizer que você
não saiba o que é emolumento. Mas você com certeza sabe o que é
tributo, então já eliminamos 3 possibilidades, porque sabemos que
emolumento não é tributo. Ficamos entre 2, melhorou né? Portaria
instituir alguma coisa para pagarmos? Estranho. Ficamos então com a
letra D, que é nosso gabarito.
Letra E: não têm natureza tributária e, por isso, podem ser instituídos
por portaria ou decreto, devendo corresponder ao custo do serviço
notarial e de registro que remuneram.

Emolumentos têm que ser instituídos por lei. Gravem isso.
Gabarito: D
QUESTÃO 23-PREF. NATAL-AUDITOR TESOURO-ESAF/2008
Sobre o crédito tributário e o lançamento, assinale a única opção
correta.
a) O lançamento é o ato administrativo declaratório do crédito
tributário e constitutivo da obrigação tributária. Sua finalidade é a de
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tornar líquido e certo o crédito tributário já existente e constituído por
ocasião da ocorrência do fato gerador.
b) A competência atribuída à autoridade administrativa para efetuar o
lançamento não é exclusiva, podendo a autoridade judiciária, quando
constatado vício formal, promover as devidas retificações.
c) A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
não restando à autoridade administrativa possibilidade de análise
quanto à conveniência e oportunidade do ato.
d) Sobrevindo lei de conteúdo material mais benéfica ao contribuinte,
após a ocorrência do fato gerador e antes de efetuado o lançamento
do tributo, deve a autoridade administrativa aplicá-la.
e) O lançamento por arbitramento constitui uma das modalidades de
lançamento. Ocorre nas situações em que a autoridade fiscal rejeita o
valor de um bem declarado pelo contribuinte e aplica as "pautas
fiscais".
Resposta:
Letra A: o erro é o já existente, pois o lançamento é que vai constituir
o crédito tributário.
Letra B: o lançamento é exclusivo da autoridade administrativa.
Letra C: correto, é o nosso gabarito.
Letra D: o lançamento se reporta à lei na época do fato gerador.
Letra E: o CTN nos diz que existem três tipos de lançamento: de ofício,
por declaração e por homologação. E o lançamento por arbitramento?
Se “inclui” no lançamento de ofício.
Gabarito: C
QUESTÃO 24-IF PR-AUDITOR-CETRO/2014
Sobre o sujeito passivo das obrigações tributárias, assinale a
alternativa correta.
a) Para se conceituar sujeito passivo da obrigação principal, é
necessário que se indague qual o tipo de relação que ele tem com o
fato gerador.
b) Responsável tributário não é sujeito passivo de obrigação tributária,
mas aquele indicado pelo contribuinte para assim agir.
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c) Sujeito passivo sem se revestir da condição de contribuinte é aquele
vinculado apenas à obrigação dada como acessória.
d) O contribuinte é sempre sujeito passivo e responsável solidário
pelo pagamento de um tributo.
e) As convenções particulares somente podem indicar a
responsabilidade pelo pagamento de tributos mediante autorização
legal.
Resposta:
Letra A: não se conceitua sujeito passivo assim.
Letra B: pode ser sujeito passivo sim.
Letra C: pode ser vinculado à obrigação principal também.
Letra D: cuidado com a palavre sempre. Está errado, não é sempre.
Letra E: o CTN nos diz:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

Quando existir lei, as convenções particulares podem sim ser opostas
à Fazenda Pública.
Gabarito: E
QUESTÃO 25-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, propiciando- se ao
interessado certidão positiva com efeitos de negativa, exceto:
a) a moratória.
b) a transação.
c) o parcelamento.
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d) a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
e) as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Resposta:
Claro que as causas de suspensão têm que estar muito bem decoradas,
essas estão assim dispostas no CTN: Art. 151.
Art. 151: suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequente.
Transação é caso de extinção do crédito.
MNEMÔNICO: MODERECOCOPA.
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Gabarito: B
QUESTÃO 26-PREF. DE NATAL-ESAF-AUDITOR/2008
Sobre os sujeitos da obrigação tributária, assinale a única opção
correta.
a) O sujeito ativo da obrigação tributária é, necessariamente, a pessoa
jurídica de direito público titular da competência para instituir o tributo.
b) Pessoa jurídica de direito privado pode figurar como sujeito ativo da
obrigação tributária, haja vista o CTN prever, expressamente, a
possibilidade de delegação das funções de arrecadar ou fiscalizar
tributos.
c) O contribuinte de fato ou de direito é considerado sujeito passivo da
obrigação tributária, independentemente de possuir relação pessoal e
direta com o fato gerador.
d) As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
mesmo que haja lei em sentido contrário.
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e) A sociedade comercial informalmente constituída pode figurar como
sujeito passivo de uma obrigação tributária.
Resposta:
Letra A: não é necessariamente. Desconfie de palavras como sempre,
jamais, necessariamente.
Letra B: na função de arrecadar ou fiscalizar tributos, a pessoa jurídica
de direito privado não tem a sujeição ativa, ela apenas arrecada e ou
fiscaliza.
Letra C: tem que existir uma relação com o fato gerador.
Letra D: caso haja lei, podem sim ser opostas à Fazenda.
Letra E: finalmente no nosso gabarito, a letra E está correta.
Gabarito: E
QUESTÃO 27-PROCURADOR-NITEROI-FGV/2014
Lei Complementar federal introduz, em relação ao Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISS), as seguintes alterações,
prevendo
que
deverão
ser
observadas
pelos
Municípios,
necessariamente:
I. fixa a alíquota mínima do tributo;
II. exclui da incidência do tributo a exportação de serviços para o
exterior; e
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
Assinale:
a) se somente a inovação I for válida.
b) se somente a inovação II for válida.
c) se somente a inovação III for válida.
d) se somente as inovações I e II forem válidas.
e) se somente as inovações I e III forem válidas.
Resposta:
I. fixa a alíquota mínima do tributo;
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Correto.
II. exclui da incidência do tributo a exportação de serviços para o
exterior;
Correto.
III. fixa a data de recolhimento do tributo.
Errado, pode ser por decreto.
CF, art. 156, parágrafo 3º
Cabe à lei complementar: fixar a alíquota máxima e mínima; excluir
da sua incidência exportações de serviços para o exterior; regular a
forma de condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais que
serão concedidos e revogados.
Agora, fixar data de recolhimento de tributo pode ser por decreto.
Gabarito: D
QUESTÃO 28-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
Nos termos do Código Tributário Nacional, o lançamento é efetuado e
revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos,
exceto:
a) quando a lei assim o determine.
b) quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no
prazo e na forma da legislação tributária.
c) quando se suspeite que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
d) quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória.
e) quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa,
recuse-se
a
prestá-lo
ou
não
o
preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade.
Resposta:
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Pergunta difícil essa, teríamos que nos ater á palavra comprove. Na
alternativa errada, não é se suspeite e sim se comprove.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa
nos
seguintes
casos.
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito,
no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e
na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não
o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere
o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou
de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de
penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela
mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Gabarito: C
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QUESTÃO 29-TCMRJ-PROCURADOR-FCC/2015
Certo município, para ver aumentada sua arrecadação através do
Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos por ato oneroso de bens
imóveis − ITBI, amplia a incidência do imposto sobre a alienação
fiduciária de bem imóvel. Esta medida é
a) perfeitamente válida, já que na alienação fiduciária a propriedade
fiduciária já é transferida para o credor fiduciário.
b) ilegal, pois não há transmissão onerosa de bem imóvel na alienação
fiduciária, posto que a transmissão é gratuita.
c) inconstitucional, pois a Constituição Federal exclui da regra matriz
de incidência do ITBI os direitos reais de garantia.
d) ilegal, enquanto direito real de garantia, pois só pode haver a
incidência do ITBI com o registro da garantia do cartório de registro de
imóveis.
e) constitucional, pois a alienação fiduciária de bem imóvel é uma
cessão de direito real de aquisição, passível de tributação por ITBI se
o negócio for oneroso.
Resposta:
Letra A: não é isso que acontece na alienação fiduciária. Por ser um
direito o real de garantia, não incide ITBI.
Letra B: como é uma vedação constitucional a incidência de ITBI sobre
direitos reais de garantia, não é ilegal, é inconstitucional. Parecem
conceitos iguais, mas não são. Várias questões colocam essa
dificuldade a mais. O que a constituição proíbe é inconstitucional. O
que a lei proíbe, é ilegal.
Letra C: correto.
Letra D: só no ilegal já matávamos essa assertiva.
Letra E: errado, é inconstitucional.
Questão que envolveu um pouco de direito civil. Alienação fiduciária é
um direito real de garantia.
Segundo a CF:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
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I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
Gabarito: C
QUESTÃO 30-PROCURADOR-FCC-TCM-GO/2015
De acordo com a Constituição Federal, é VEDADO à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
I. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
II. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
III. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
IV. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
V. Cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
As vedações citadas acima correspondem, correta e respectivamente,
aos denominados princípios da
a) intributabilidade mútua; anterioridade; legalidade; trimestralidade;
imediatibilidade.
b) anterioridade nonagesimal ou noventena; imunidade recíproca;
legalidade; inexigibilidade tributária; trimestralidade.
c) anterioridade; imunidade recíproca; imediatibilidade; legalidade;
trimestralidade
d) irretroatividade; imunidade recíproca; anterioridade; legalidade;
anterioridade nonagesimal ou noventena.
Resposta:
De acordo com a Constituição Federal, é VEDADO à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios:
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I. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início
da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – Por este princípio ficou vedado à
cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.
II. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos
outros.
PRINCÍPIO DAS IMUNIDADES RECÍPROCAS – Este princípio veda à
União Federal, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre: Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros.
III. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Tanto do exercício seguinte como
da nonagesimalidade, garantia ofertada aos contribuintes o
conhecimento das alterações tributárias ANTES de sua vigência. Veda
a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro e antes de
decorridos 90 (noventa) dias em que houver sido publicada a lei que
instituiu ou aumentou tributos e/ou contribuições.
IV. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE- que veda expressamente à União Federal,
aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou
aumentar tributos (e contribuições) sem lei que o estabeleça.
V. Cobrar tributos antes de decorridos noventa dias da data em que
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL– veda a cobrança de
tributos antes de decorridos 90 (noventa) dias em que houver sido
publicada a lei que instituiu ou aumentou tributos e/ou contribuições
Gabarito: D
QUESTÃO 31-ESAF-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO/2009
A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos
compulsórios:
a) mediante lei ordinária ou medida provisória, no caso de guerra
externa ou sua iminência.
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b) no caso de relevante interesse público, de caráter urgente e de
relevante interesse nacional, ainda que no mesmo exercício financeiro
em que haja sido publicada a regra que os criou.
c) nas duas hipóteses acima elencadas, conquanto que se destine a
aplicação dos recursos à despesa que fundamentou a instituição do
empréstimo compulsório.
d) para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência.
e) em face de conjuntura que exija a absorção temporária de poder
aquisitivo.
Resposta:
Segundo o CTN:
Art. 15. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode
instituir empréstimos compulsórios:
I - guerra externa, ou sua iminência;
II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender
com os recursos orçamentários disponíveis;
III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo.
Parágrafo único. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo
e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o
disposto nesta Lei.
Segundo a CF:
Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir
empréstimos compulsórios:
I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade
pública, de guerra externa ou sua iminência;
II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de
empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou
sua instituição.
Reparem que o inciso III, do CTN, não foi recepcionado pela CF.
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Gabarito: D
QUESTÃO 32-ENGENHEIRO ELETRICISTA-INFRAERO/2015
Realizando um financiamento em longo prazo por meio de leasing,
considere as seguintes afirmativas para esta operação:
I. O leasing, por não caracterizar uma operação financeira, está isento
de IOF.
II. Leasing é um misto de locação e de uma potencial operação de
compra e venda.
III. O leasing, por não se caracterizar uma operação de locação, está
isento de imposto de renda.
IV. Em muitos contratos de leasing o valor residual está embutido nas
prestações mensais.
É correto o que consta APENAS em:
a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) II.
e) II e IV.
Resposta:
Realizando um financiamento em longo prazo por meio de leasing,
considere as seguintes afirmativas para esta operação:
I. O leasing, por não caracterizar uma operação financeira, está isento
de IOF.
Paga IOF sim, pois na verdade é uma operação financeira.
II. Leasing é um misto de locação e de uma potencial operação de
compra e venda.
Verdade, você aluga e ao final pode comprar o bem.
III. O leasing, por não se caracterizar uma operação de locação, está
isento de imposto de renda.
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Claro que não. Fruição de renda, normalmente, tem incidência de
imposto de renda.
IV. Em muitos contratos de leasing o valor residual está embutido nas
prestações mensais.
Isso é verdade. Em alguns tipos de leasing, ao final do mesmo, não
tem valor residual ou um valor residual mínimo.
É correto o que consta APENAS em:
II e IV
Relembrando aos colegas que Leasing paga ISS e está na lista da Lei
116/2003.
Gabarito: E
QUESTÃO 33-FCC PE-JULGADOR/2015
A empresa Digital Line, que tem sede e estabelecimento no Município
de Garanhuns/PE, prestou serviço de informática à empresa Bom de
Garfo, que desenvolve comércio de alimentos. Ocorre que, apesar de
a segunda empresa possuir sede em Recife, o mencionado serviço foi
executado no Município de Caruaru/PE. Diante do caso hipotético, a
empresa
a) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município de Garanhuns/PE, pois o mencionado
tributo é devido ao Município em que estabelecido o prestador do
serviço.
b) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o município de Caruaru/PE, pois o mencionado
tributo é devido ao Município em que o serviço é prestado.
c) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município do Recife/PE, pois o mencionado tributo
é devido ao Município em que está estabelecido o tomador do serviço.
d) Bom de Garfo, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município de Caruaru/PE, pois o mencionado
tributo é devido ao Município em que o serviço é executado.
e) Bom de Garfo, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município do Recife/PE, pois o mencionado tributo
é devido ao Município em que está estabelecido o tomador do serviço.
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Resposta:
Na Lei 116/2003 existem alguns casos, as famosas exceções, onde
o imposto vai para o local onde é prestado o serviço. Não é o caso de
informática, onde o serviço é devido ao município do prestador do
serviço. Como as exceções sempre caem em prova, aí vai a lista de
exceções.
Art. 3º O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local
do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local
do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I
a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)
I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na
falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do
§ 1o do art. 1o desta Lei Complementar;
II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras
estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista
anexa;
III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem
7.02 e 7.19 da lista anexa;
IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da
lista anexa;
V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres,
no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista anexa;
VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração,
tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos
e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem
7.09 da lista anexa;
VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e
logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista
anexa;
VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista anexa;
IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos
no subitem 7.12 da lista anexa;
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XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de
árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para
quaisquer fins e por quaisquer meios; (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)
XIII – da execução dos serviços de escoramento, contenção de
encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17
da lista anexa;
XIV – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.18 da lista anexa;
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
XVI - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados,
segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem
11.02 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157,
de 2016)
XVII – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da
lista anexa;
XVIII – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e
congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12,
exceto o 12.13, da lista anexa;
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
dos serviços descritos pelo item 16 da lista anexa; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 157, de 2016)
XX – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.05 da lista anexa;
XXI – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o
planejamento, organização e administração, no caso dos serviços
descritos pelo subitem 17.10 da lista anexa;
XXII – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário
ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista
anexa.
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a) Digital Line, na condição de contribuinte do imposto, deverá
recolher o ISS para o Município de Garanhuns/PE, pois o mencionado
tributo é devido ao Município em que estabelecido o prestador do
serviço.
Gabarito: A
QUESTÃO 34-SMF RJ-AUDITOR-ESAF/2010
De acordo com a Constituição Federal, compete aos municípios instituir
tributos sobre:
a) a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território.
b) a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens imóveis ou
direitos a eles relativos, situados em seu território.
c) operações relativas a prestações de serviços de transporte
intermunicipal.
d) a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição.
e) a propriedade territorial rural.
Resposta:
Segundo a CF:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155,
II, definidos em lei complementar.
Gabarito: D
COMPETÊNCIA MUNICIPAL
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IPTU

ITBI

ISSQN
QUESTÃO 35-PROCURADOR-PGEMT-FCC-/2011

Estando em curso execução fiscal, se a empresa de responsabilidade
limitada, ora executada, deixar de funcionar em seu domicílio fiscal
sem comunicar tal fato aos órgãos competentes, segundo
jurisprudência pacífica do STJ, tal fato presume dissolução irregular da
empresa, autorizando o redirecionamento de execução fiscal em curso
para
a) todos os sócios, em virtude da responsabilidade solidária dos sócios
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração de lei, em caso de liquidação de sociedade
de pessoas.
b) os sócios majoritários, em virtude da responsabilidade solidária dos
sócios pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, em caso de
liquidação de sociedade de pessoas.
c) os diretores, gerentes ou representantes da empresa, em virtude de
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
d) os diretores, gerentes ou representantes da empresa, desde que
sócios, em virtude da responsabilidade subsidiária por todos os créditos
tributários em caso de liquidação irregular presumida de sociedade de
pessoas.
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e) os sócios diretores, gerentes ou representantes da empresa, em
virtude de responsabilidade subsidiária por sucessão, desde que haja
continuidade da exploração da atividade, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma ou nome individual.
Resposta:
Em qualquer prova de fisco, sempre cai pergunta
responsabilidade, às vezes, várias questões sobre isso.

sobre

Especificamente, o STJ, em súmula 430, assim se manifestou:
Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sóciogerente”.
Nesta regra, há exceções, como expresso pelo próprio STJ na seguinte
súmula:
Súmula 435: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".
Observe-se, ainda, que é de 5 (cinco) anos, contados da citação da
pessoa jurídica devedora, o prazo de execução contra os
administradores por dívida tributária:
Normalmente quando os sócios fazem algo irregular, fora da lei, eles
são penalizados pessoalmente, justamente para inibir isso.
Gabarito: C
QUESTÃO 36-FISCAL DE RENDAS-SMFRJ-ESAF/2010
Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre direito tributário. Com base nessa afirmativa,
julgue os itens a seguir:
I. lei que institui incentivo fiscal para as empresas que contratarem
apenados e egressos é de natureza tributária, sendo, portanto,
constitucional lei estadual com tal conteúdo;
II. lei estadual pode estabelecer alíquotas diferenciadas em razão do
tipo do veículo, já que os estados-membros estão legitimados a editar
normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência
concorrente prevista no art. 24, § 3º, da Constituição;
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III. é possível ao estado conceder, mediante lei, isenção de tributo de
sua competência, visto que está atuando nos limites de sua autonomia.
Estão corretos:
a) apenas o item I.
b) apenas os itens I e II.
c) apenas os itens I e III.
d) apenas os itens II e III.
e) todos os itens estão corretos.
Resposta:
Segundo a CF:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
I - direito
urbanístico;

tributário,

financeiro,

penitenciário,

econômico

e

Esse é o famoso TRIFIPECUR, mnemônico usado nesse inciso, para
facilitar-nos no intuito de sabermos as competências concorrentes.
Todas as assertivas estão corretas.

TRIBUTÁRIO

URBANÍSTICO

ECONÔMICO
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Gabarito: E
QUESTÃO 37-PROCURADOR-MA-FCC/2016

Sobre integração e intepretação da legislação tributária é correto
afirmar que
a) interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha,
dentre outros, sobre outorga de isenção e de exclusão ou suspensão
do crédito tributário.
b) é sistemática a interpretação no que se refere à exclusão do crédito
tributário.
c) poderá o Fisco valer-se da analogia para exigir tributo por fato
semelhante não descrito na hipótese de incidência.
d) o emprego da equidade pode resultar na dispensa de pagamento de
tributo devido quando da integração da legislação tributária.
e) na interpretação da lei tributária é permitida a alteração de conceitos
e institutos de direito privado utilizados para definir o fato gerador,
desde que a alteração se faça por lei e que resulte em maior
arrecadação tributária.
Resposta:
Lembre-se: SUOUDI. Que isso professor? Já explico.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de
tributo não previsto em lei.
§ 2º O emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.
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Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para
pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos,
conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos
tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal
ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que
disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III- dispensa
acessórias.

do

cumprimento

de

obrigações

tributárias

A interpretação literal, é SUOUDI. SU de suspensão, OU de outorga e
DI de dispensa. Grave isso.

su

ou
di

Gabarito: A
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QUESTÃO 38-ANALISTA-MSGÁS/2015
A Lei Complementar 116/2003 dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, e dá outras providências. O referido imposto tem como fato
gerador a prestação de serviços tais como:
a) As exportações de serviços para o exterior do País.
b) O valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o
valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos
moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições
financeiras.
c) Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
d) A prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores
avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de
conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados.
Resposta:
Letra A: as exportações de serviços para o exterior do País.
IMUNIDADE
Letra B: o valor intermediado no mercado de títulos e valores
mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e
acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.
NÃO INCIDE
Letra C: serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
CORRETO
Letra D: a prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo
ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sóciosgerentes e dos gerentes-delegados
NÃO INCIDE
Mais uma questão meio que literal sobre a Lei 116/2003. Aconselho a
leitura atenta da mesma. Inclusive
as exceções sobre para qual
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município vai o imposto, sempre caem em prova. Na lista de serviços,
temos a opção C.
Gabarito: C
QUESTÃO 39-PROMOTOR-MPE CE-FCC/2011
Sobre a imunidade, analise os itens a seguir:
I. As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou em
lei complementar federal.
II. As imunidades alcançam apenas os impostos.
III. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades
essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.
IV. A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na ação
popular é hipótese de imunidade de taxa.
V. As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei
complementar.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
a) I e II.
b) III e IV.
c) IV e V.
d) I, II e III.
e) III, IV e V.
Resposta:
I. As imunidades tributárias vêm fixadas na Constituição Federal ou em
lei complementar federal.
Item I – Errado. As imunidades estão na CF/88;
II. As imunidades alcançam apenas os impostos.
Item II – Errado. De acordo com entendimento na doutrina, em todos
os casos que a Constituição impede a tributação, há uma imunidade.
Há imunidades relativas aos tributos, às taxas e às contribuições.
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III. O patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades
essenciais dos templos de qualquer culto são imunes de impostos.
Item III – Correto.
IV. A previsão de que o cidadão ficará isento de custas judiciais na ação
popular é hipótese de imunidade de taxa.
Item IV – Correto. Trata-se de exemplo de imunidade de taxa
expressamente previsto na Constituição de 1988;
V. As imunidades somente terão eficácia após regulamentação por lei
complementar.
Item V – Errado. As imunidades não pressupõem lei para que sejam
eficazes.
Gravem, falou imunidade falou CF.

IMUNIDADE

CONSTITUÇÃO
FEDERAL

Gabarito: B
QUESTÃO 40-PROMOTOR-MPE PA-FCC/2014
Sobre a substituição tributária, é correto afirmar:
a) Por estar autorizada expressamente pela Constituição Federal, pode
ser aplicada de ofício pelo Fisco a terceira pessoa estranha a fato
gerador que deva ocorrer posteriormente, para que seja considerado o
sujeito passivo da obrigação tributária.
b) Deve ser prevista em lei e importa em fixar obrigação tributária
principal a terceira pessoa, estranha ao fato gerador, mas que é
considerada sujeito passivo da obrigação, na qualidade de responsável
tributário.
c) Pode ser fixada por lei ou ato do Poder Executivo e alcança a
obrigação acessória de pagar o crédito tributário caso o contribuinte,
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aquele que efetivamente pratica o fato gerador, não cumpra com sua
obrigação.
d) Deve ser fixada por ato do Poder Executivo e importa em transferir
a obrigação tributária principal ao diretor, gerente ou representante
legal de pessoa jurídica, por fato gerador praticado por esta, em caso
de insolvência.
e) Deve ser fixada pelo juiz quando determina a despersonalização da
personalidade jurídica, transferindo para os sócios da pessoa jurídica a
responsabilidade tributária pelos tributos, tendo em vista a prática de
atos em infração de lei, contrato ou estatuto.
Resposta:
Letra A: substituição tributária precisa de lei. Gravem isso.
Letra B: falou substituição tributária, saiba que vão falar uma porção
de coisas. Pode procurar a opção que fala que é preciso lei para que
haja a substituição tributária. Normalmente você vai matar a questão
assim. Correto
Letra C: substituição tributária precisa de lei. Gravem isso.
Letra D: substituição tributária precisa de lei. Gravem isso.
Letra E: substituição tributária precisa de lei. Gravem isso.
Gabarito: B
QUESTÃO 41-FISCAL DE RENDAS-ESAF-SMFRJ/2010
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
a) o depósito de seu montante integral e a concessão de medida liminar
em mandado de segurança, exclusivamente.
b) o depósito de seu montante integral, a compensação e a concessão
de liminar em mandado de segurança.
c) a interposição de reclamações ou recursos administrativos, a
prescrição, a decadência e concessão de liminar em mandado de
segurança.
d) o depósito de seu montante integral, o parcelamento, a concessão
de liminar em mandado de segurança ou de tutela antecipada em
outras espécies de ação judicial.
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e) a compensação, a transação, a concessão de medida liminar em
mandado de segurança e a remissão.
Resposta:
Vamos ao CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o
cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação
principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
Como já sabemos, essas são as causas de suspensão. Todas
têm que estar bem decoradas, sem exceção.
Gabarito: D.
Cuidado com os jogos de palavras. Temos que saber literalmente os
casos de suspensão.
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QUESTÃO 42-PROCURADOR-FCC-PGE MT/2011
São causas de extinção do crédito tributário que dependem de lei
específica do ente político competente para serem aplicadas:
a) moratória e parcelamento.
b) transação e compensação.
c) isenção e remissão.
d) conversão do depósito em renda e decadência.
e) dação em pagamento de bem móvel e prescrição.
Resposta:
Questão que trata da extinção do crédito tributário, mas reparem que
está pedindo uma causa que dependa de lei específica do ente político
competente. Os mais afoitos ficariam em dúvida, mas leia o enunciado
com calma, quantas vezes forem necessárias para a total compreensão
do mesmo.
Segundo o CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
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III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento
nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no
§ 2º do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de
ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e
condições estabelecidas em lei. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total
ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da
sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos
sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que,
mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e
consequente extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para
autorizar a transação em cada caso.
A transação e a compensação precisam de Lei.
Gabarito: B
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QUESTÃO 43-PROCURADOR-MANAUSPREV-FCC/2015
O Município de Manaus, desejando promover o aumento da base de
cálculo do IPTU incidente sobre a propriedade de imóveis localizados
em seu território, deverá elaborar norma jurídica que atenda, dentre
outros, aos princípios constitucionais da
a)

legalidade, anterioridade e irretroatividade.

b)
legalidade,
anterioridade,
nonagesimal) e irretroatividade.

noventena

c) legalidade, noventena
irretroatividade.

anterioridade

d) legalidade,
nonagesimal).

(ou

anterioridade

e

noventena

(ou

anterioridade

nonagesimal)
(ou

e

anterioridade

e)
anterioridade, noventena (ou anterioridade nonagesimal) e
irretroatividade.
Resposta:
O IPTU atende aos princípios da Legalidade, Anterioridade e
Irretroatividade.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE- Veda expressamente à União Federal, aos
Estados, ao DF e aos Municípios exigir ou aumentar tributos (e
contribuições) sem lei que o estabeleça.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Veda a cobrança de tributos no
mesmo exercício financeiro em que houver sido publicada a lei que
instituiu ou aumentou.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – Por este princípio ficou vedado
à cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.
Gabarito: A
QUESTÃO 44-PROCURADOR-FCC-PGE MT/2011
Dispõe o art. 144, do CTN que “o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”. Esta regra
legal encontra fundamento de validade no princípio constitucional da
a) irretroatividade da lei tributária.
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b) anterioridade anual.
c) anterioridade nonagesimal.
d) legalidade.
e) vedação ao confisco.
Resposta:
Letra A: a Lei só pode atingir fatos vindouros, com algumas exceções
é claro(em Direito Penal, por exemplo, lei benéfica pode retroagir).
Alternativa correta
Letra B: a grosso modo, a lei tem que ser editada antes do fim do ano,
para poder valer no ano seguinte.
Letra C: edição de lei que passa a viger 90 dias depois. Lei em sentido
amplo.
Letra D: toda lei precisa estar definida em LEI (sentido amplo).
Letra E: vedação ao confisco quer dizer mais ou menos o seguinte: não
pode o tributo ser tão alto que o contribuinte não possa pagar.
Gabarito: A
QUESTÃO 45-ANALISTA-FCC-TCE GO/2014
Na responsabilidade por sucessão, é correto afirmar que
a) a incorporação de uma empresa por outra implica em
responsabilidade
tributária
para
a
empresa
incorporadora,
relativamente aos débitos tributários da empresa incorporada, por
fatos geradores anteriores à incorporação.
b) se na arrematação de bem imóvel em hasta pública o respectivo
preço pago não for utilizado para quitar os tributos devidos, incidentes
sobre o imóvel, o arrematante é considerado responsável tributário.
c) em processo de falência, o adquirente de estabelecimento comercial
será responsável tributário pelos tributos devidos pela empresa falida,
abatendo-se do preço da aquisição o valor dos débitos tributários.
d) o espólio nunca é sucessor tributário, mas sim os herdeiros a
qualquer título são quem respondem pelos tributos devidos pelo de
cujus até a abertura da sucessão.
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e) os pais, tutores e curadores são responsáveis por sucessão, pelos
tributos devidos pelos filhos, tutelados e curatelados, respectivamente.
Resposta:
Na responsabilidade por sucessão, é correto afirmar que
Dificíl essa né? Então vamos devagar.
Na letra A: que é o nosso gabarito, não faria sentido você comprar
uma empresa ou incorporá-la ficando isento do pagamento de tributos
por ela devidos, não teria lógica nenhuma.
Na letra B: a arrematação em hasta pública pressupõe que no preço
estão incluídos todos os tributos devidos.
Na letra C: na falência, o que se busca é manter a empresa funcionando
inclusive mantendo os postos de trabalho, assim na falência, quem
adquirir a empresa vai poder tocar a vida sem se preocupar com o
passivo deixado por quem faliu.
Na letra D: o espólio é responsável , pelos tributos devidos pelo de
cujus até a data da abertura da sucessão.
E finalmente na E:os pais, tutores e curadores são responsáveis
solidários.
Gabarito: A
QUESTÃO 46-AUDITOR TESOURO-ESAF-PREF. NATAL/2008
A Constituição Federal de 1988, após outorgar competência tributária
privativa para cada uma das entidades políticas, prevê o mecanismo
de participação de uma entidade no produto de arrecadação de
impostos de outra entidade. De acordo com o texto Constitucional, não
pertence aos municípios:
a) o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que
instituírem e mantiverem.
b) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União
sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis neles
situados.
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c) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios.
d) cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União
sobre a Exportação, relativo às exportações por eles realizadas.
e) vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.
Resposta:
O comando da questão pede a errada.
Letra A: certo. Segundo a CF, art. 158, pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações
que instituírem e mantiverem;
Letra B: certo. Segundo a CF, art. 158, pertencem aos Municípios:
II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da
União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis
neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se
refere o art. 153, § 4º, C
Letra C: certo. Segundo a CF, art. 158, pertencem aos Municípios:
III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em
seus territórios;
Letra D: errado, tentaram te confundir com este artigo da CF: do
produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados,
dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.
Letra E: certo. Segundo a CF, art. 158, pertencem aos Municípios:
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do
Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.
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Gabarito: D
QUESTÃO 47-AUDITOR-CETRO-IF PR/2014
Assinale a alternativa que apresenta um imposto da União e um
imposto dos Estados, respectivamente, cuja parte da arrecadação é
repassada aos Municípios, de acordo com a Constituição Federal de
1988.
a) Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços
(ICMS).
b) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
c) Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre
Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR).
d) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação, de Quaisquer Bens e Direitos
(ITCMD).
e) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Resposta:
Letra A: IPVA E ICMS SÃO ESTADUAIS.
Letra B: nosso gabarito.
Letra C: IR é da União.
Letra D: IPI União e ITCMD estadual.
Letra E: ambos municipais.
Gabarito: B
QUESTÃO 48-AUDITOR TESOURO-ESAF-PREF NATAL/2008
Entre as opções abaixo, qual não pode ser considerada causa de
extinção do crédito tributário.
a) A transação.
b) O parcelamento.
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c) A remissão.
d) A consignação em pagamento.
e) A decisão judicial passada em julgado.
Resposta:
Questões sobre suspensão e extinção do crédito tributário sempre
caem, tem que estar no sangue.
Segundo o CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento
nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no
§ 2º do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de
ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e
condições estabelecidas em lei.
Parcelamento é causa de suspensão do crédito.
Gabarito: B
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QUESTÃO 49-AUDITOR-TCM RJ-FGV/2008
A majoração de alíquota do IPTU deve observar o princípio da
anterioridade:
a) máxima.
b) média.
c) mínima.
d) diferida.
e) antecipada.
Resposta:

Conceitos doutrinários: anterioridade máxima (ou cheia): quando está
sujeito tanto à anterioridade quanto à noventena;
Anterioridade média: quando está sujeito apenas à anterioridade;
Anterioridade mínima: quando o tributo está sujeito apenas à
anterioridade nonagesimal (ou noventena).
Gabarito: A
QUESTÃO 50-AUDITOR-IF PR-CETRO/2014
Assinale a alternativa que apresenta o princípio constitucional ao qual
se refere o seguinte trecho do artigo 145, §1º da Constituição Federal:
“sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado
à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a
esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos
termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte”.
a) Princípio de Vedação ao Confisco.
b) Princípio da Personalização.
c) Princípio da Uniformidade.
d) Princípio da Isonomia.
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e) Princípio da Capacidade Contributiva.
Resposta:
Letra A: PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO (Art. 150,IV,CF/88)
A cobrança de tributos deve se pautar dentro de um critério de
razoabilidade, não podendo ser excessiva, antieconômica.
O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da vedação ao
confisco também se estende às multas, conforme julgamento da ADI
551/RJ, cujo relator foi o ministro Ilmar Galvão, decisão de 24 de
outubro de 2002.
Não se aplica o princípio em relação aos impostos extrafiscais, que
poderão trazer em seu bojo alíquotas pesadas, regulando a economia.
O Imposto sobre produtos industrializados também não sofre a
aplicação do princípio em estudo. Produtos supérfluos podem ter
tributação excessiva.
Letra B: PRINCÍPIO DA PERSONALIZAÇÃO
Por ele, sempre que possível, os impostos devem ter caráter
pessoal.
Letra C: Princípio da Uniformidade.
- PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE GEOGRÁFICA (Art. 151,I, CF/88)
Este princípio proíbe que a União institua tributo de forma não uniforme
em todo o país, ou dê preferência a Estado, Município ou ao Distrito
Federal em detrimento de outro ente federativo.
Permite-se, entretanto, a diferenciação, se favorecer regiões menos
desenvolvidas. Visa promover o equilíbrio socio econômico entre as
regiões brasileiras. Exemplo tradicionalmente citado é a Zona Franca
de Manaus.
Letra D: PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PRINCÍPIO DA IGUALDADE OU ISONOMIA TRIBUTÁRIA (Art. 150,II,
CF/88)
O princípio da igualdade tributária proíbe distinções arbitrárias, entre
contribuintes que se encontrem em situações semelhantes.
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Luciano Amaro relata que “nem pode o aplicador, diante da lei,
discriminar, nem se autoriza o legislador, ao ditar a lei a fazer
discriminações. Visa o princípio à garantia do indivíduo, evitando
perseguições e favoritismos.”
Para contribuintes que estão em situações distintas é permitido
tratamento tributário diferenciado, como ensina Hugo de Brito
Machado:
“Não fere o princípio da igualdade, antes o realiza com absoluta
adequação, o imposto progressivo. Realmente, aquele que tem maior
capacidade contributiva deve pagar imposto maior, pois só assim
estará sendo igualmente tributado. A igualdade consiste, no caso, na
proporcionalidade da incidência à capacidade contributiva, em função
da utilidade marginal da riqueza.”
Letra E: PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
O princípio da capacidade contributiva é baseado em um conceito
econômico e de justiça fiscal. Busca uma sociedade mais justa e
igualitária, tentando impor uma tributação mais onerosa para aqueles
de detêm uma maior concentração de riquezas. Quem pode mais, paga
mais.
Gabarito: E
QUESTÃO 51-RECEITA FEDERAL-TÉCNICO-ESAF/2009
De acordo com o Código Tributário Nacional, o termo de inscrição em
dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará,
obrigatoriamente:
a) o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sob pena de nulidade,
o domicílio ou residência de um e de outros.
b) a data em que foi inscrita.
c) a origem e a natureza do crédito, não se exigindo a exata disposição
da lei em que seja fundado.
d) a quantia devida, incluindo-se os juros de mora, dispensando- se a
apresentação dos meios utilizados para os cálculos dos valores.
e) o número e a origem do processo administrativo de que se originou
o crédito, com transcrição dos termos mais importantes para exata
identificação do devedor.
Resposta:
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Pergunta recorrente em provas de direito tributário. Segundo o CTN:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis,
bem como, SEMPRE QUE POSSÍVEL o domicílio ou a residência de
um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente
a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste
artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Gabarito: B
QUESTÃO 52-PGFN-ESAF/2015
Sobre a competência tributária prevista no CTN, assinale a opção
incorreta.
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a) Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência
legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
b) A competência tributária, salvo exceções, é indelegável, podendo a
atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de
executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria
tributária, ser conferida de uma pessoa jurídica de direito público a
outra.
c) A atribuição da função de arrecadar ou fiscalizar tributos, conferida
por uma pessoa jurídica de direito público a outra, pode ser revogada,
a qualquer tempo e unilateralmente, pela pessoa que a tenha
conferido.
d) A atribuição das funções de arrecadar tributos pode ser cometida a
pessoas jurídicas de direito privado.
e) A atribuição das funções de executar leis, serviços, atos ou decisões
administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa
jurídica de direito público a outra, também confere as garantias e os
privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito
público que a cometeu.

Resposta: o comando da questão pediu a incorreta. Circule isso para
não esquecermos que queremos a errada.
Letra A: certa. Artigo 6º § único do CTN. Art. 6º A atribuição
constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição
Federal, nas Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito
Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou
em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à
competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos.
Letra B: errada. A competência tributária é indelegável. Ponto. Não
tem exceção. O que pode ser delegado são algumas funções.
Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
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conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.
§ 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato
unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido.
Letra C: § 2º A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por
ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha
conferido.
Letra D: § 3º Não constitui delegação de competência o cometimento,
a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar
tributos.
Letra E: § 1º A atribuição compreende as garantias e os privilégios
processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a
conferir.
Gabarito: B
QUESTÃO 53-JUIZ-TJ RJ-VUNESP/2016
É correto afirmar que a
a) isenção, que é sempre decorrente de lei, não pode ser restrita a
determinada região do território da entidade tributante, em função de
condições a ela peculiares, por ofensa ao princípio da isonomia.
b) o objeto da obrigação principal é o pagamento do tributo, enquanto
que o da acessória é o pagamento da penalidade pecuniária.
c) lei pode autorizar que a autoridade administrativa conceda, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário
objetivando a terminação de litígio e consequente exclusão do crédito
correspondente.
d) competência tributária está inserida no âmbito da competência
legislativa plena.
e) responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos
menores é de caráter pessoal.
Resposta:
Questão baseada no CTN. Vamos às respostas.
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a)isenção, que é sempre decorrente de lei, não pode ser restrita a
determinada região do território da entidade tributante, em função de
condições a ela peculiares, por ofensa ao princípio da isonomia.
Está errado.
O CTN estatui que:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos
para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo
de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do
território da entidade tributante, em função de condições a ela
peculiares.
b) o objeto da obrigação principal é o pagamento do tributo, enquanto
que o da acessória é o pagamento da penalidade pecuniária.
Segundo o nosso querido CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem
por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Assim sendo, alternativa errada, principalmente pela segunda parte da
assertiva, pois a obrigação acessória não tem como objeto o
pagamento da penalidade pecuniária.
c) lei pode autorizar que a autoridade administrativa conceda, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário
objetivando a terminação de litígio e consequente exclusão do crédito
correspondente.
Vinha tão bem, mas no final.....errou. A remissão é causa de extinção
do crédito, não de exclusão.
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CTN, Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a
conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do
crédito tributário, atendendo .....
d) competência tributária está inserida no âmbito da competência
legislativa plena.
Correto, é o nosso gabarito.
CTN, Art. 6º A atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações
contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas
Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o
disposto nesta Lei.
e) responsabilidade dos pais pelos tributos devidos por seus filhos
menores é de caráter pessoal.
Pergunta clássica sobre responsabilidade:
CTN, Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem
solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas
omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
Não me xinguem, RSSS, mas responsabilidade tem que estar no
sangue
GABARITO: D
QUESTÃO 54-PROCURADOR-AM-CESPE/2016
Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o
item.
A imunidade recíproca beneficia sociedades de economia mista que
prestem serviços públicos estatais essenciais e exclusivos, como, por
exemplo, o serviço de saneamento básico, inda que tais serviços sejam
remunerados por tarifas.
Resposta:
O item está correto. E aí difícil né ? Na verdade ficamos sem saber se
a Banca quer que respondamos de acordo com a CF/88 ou de acordo
com a jurisprudência. Pelo gabarito, foi considerada a jurisprudência.
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De acordo com a CF/88:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
VI- instituir impostos sobre:
a) Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
...
§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem imóvel.

Mas de acordo com a jurisprudência está correto.
SEGUE UM LINK COM UMA DECISÃO MONOCRÁTICA SOBRE O TEMA.
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=3123
556&tipoApp=RTF
A Banca não anulou a questão, apesar de deixar margem à dúvida,
respondo pela CF/88 ou pela jurisprudência? Você decide.
Gabarito: Certo
QUESTÃO 55-PROCURADOR AM- CESPE/2016
Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o
item:
A capacidade tributária ativa difere da competência tributária, podendo
ser delegada a outras pessoas jurídicas de direito público. Nesse caso,
a delegação envolverá a transferência legal dos poderes de cobrança,
arrecadação e fiscalização.
Resposta:
Diz o nosso CTN:
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Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos
termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.
§ 3º - Mediante acordo com a União, os Estados poderão encarregar
funcionários federais da execução de leis e serviços estaduais ou de
atos e decisões das suas autoridades; e, reciprocamente, a União
poderá, em matéria da sua competência, cometer a funcionários
estaduais encargos análogos., provendo às necessárias despesas.
A competência é indelegável, já a capacidade tributária ativa pode ser
delegada. O que pode ter suscitado dúvidas é sobre essa cobrança
que apareceu na assertiva. Mas como quem fiscaliza normalmente
cobra, marcaríamos mesmo como correto o item.
Gabarito: Certo
QUESTÃO 56-CÂMARA MUNIC. DE SP-PROC LEGIS-FCC/2014
Na seção denominada das “limitações constitucionais ao poder de
tributar” o texto constitucional dispõe sobre
a) princípios e regras que disciplinam o exercício da competência para
instituir e modificar tributos.
b) o rol taxativo dos impostos instituídos pela Constituição Federal para
os entes federados, que não têm poder de instituir, mas apenas para
cobrar.
c) capacidade tributária para cobrar tributos.
d) imunidades e isenções tributárias.
e) todos os institutos tributários que atuam no campo da cobrança dos
tributos instituídos na Constituição Federal.
Resposta:
Letra A: certo, a CF nos diz quem pode instituir, o que pode instituir e
quando.
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A CF não institui nenhum tributo, apenas diz que pode fazê-lo. Isso cai
bastante.
Letra B: a CF diz quem pode instituir imposto. Os Entes Federados vão
instituí-los, ou não. Caso um Ente não institua, essa competência não
passa a nenhum outro. O Ente diz assim, como uma criança mimada,
kkkk: o tributo é meu, instituo se eu quiser.
Letra C: a CF delimita as competências.
Letra D: imunidades, sim, Isenção não.
Letra E: cobrança? De onde saiu isso? Alternativa difícil até de
entender.
Gabarito: A
QUESTÃO 57-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2009
A Constituição Federal, entre outras limitações ao poder de tributar,
estabelece a isonomia, vale dizer, veda o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Sobre a
isonomia, é correto afirmar que:
a) diante da regra mencionada, o tratamento tributário diferenciado
dado às microempresas e empresas de pequeno porte, por exemplo,
deve ser considerado inconstitucional.
b) não se permite a distinção, para fins tributários, entre empresas
comerciais e prestadoras de serviços, bem como entre diferentes
ramos da economia.
c) para que um tratamento tributário diferenciado (isenção, por
exemplo) seja justificado, não é necessário haver correlação lógica
entre este e o elemento de discriminação tributária.
d) em razão do princípio constitucional da isonomia, não deve ser
diferenciado, por meio de isenções ou incidência tributária menos
gravosa, o tratamento de situações que não revelem capacidade
contributiva ou que mereçam um tratamento fiscal ajustado à sua
menor expressão econômica.
e) a isenção, como causa de exclusão do crédito tributário, é, por sua
própria natureza, fator de desigualação e discriminação entre pessoas,
coisas e situações. Nem por isso, no entanto, as isenções são
inconstitucionais, desde que reste demonstrado que se teve em mira o
interesse ou a conveniência pública na aplicação da regra da
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capacidade contributiva ou no incentivo de determinadas atividades de
interesse do Estado.
Resposta:
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
A isonomia pretende tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na medida de sua desigualdade.
Letra A: errada. Não é inconstitucional tratar pequenas empresas de
uma maneira diferente de grandes empresas. Qual seria a lógica de
tributarmos uma banca de jornal da mesma maneira que tributamos
uma multinacional? Não faz sentido.
Letra B: errada. Se permite sim diferenciação como foi dito na
assertiva anterior.
Letra C: errada. A lógica é sempre necessária, tanto para tributar
quanto para isentar.
Letra
D: errada. Mesma ladainha, empresas maiores suportam
tributação maior que empresas menores.
Letra E: certa. (também era a última né?). É o nosso gabarito.
Assertiva que resume bem o que é isonomia.
Gabarito: E
QUESTÃO 58-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2009
Entre outras limitações ao poder de tributar, que possuem os entes
políticos, temos a de cobrar tributos em relação a fatos geradores
ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado. Sobre essa limitação, analise os itens a seguir,
classificando-os como verdadeiros ou falsos. Depois, escolha a opção
que seja adequada às suas respostas:
I. a irretroatividade da lei tributária vem preservar o passado da
atribuição de novos efeitos tributários, reforçando a própria garantia
da legalidade, porquanto
resulta
na
exigência de lei prévia,
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evidenciando-se como instrumento de otimização da segurança
jurídica ao prover uma maior certeza do direito;
II. o Supremo Tribunal Federal tem como referência, para análise da
irretroatividade, o aspecto temporal da hipótese de incidência, ou seja,
o momento apontado pela lei como sendo aquele em que se deve
considerar ocorrido o fato gerador;
III. a mesma lei que rege o fato é também a única apta a reger os
efeitos que ele desencadeia, como a sujeição passiva, extensão da
responsabilidade, base de cálculo, alíquotas, deduções, compensações
e correção monetária, por exemplo;
IV. a lei instituidora ou majoradora de tributos tem de ser, como regra,
prospectiva; admite-se, porém, a sua retroatividade imprópria.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Estão corretos apenas os itens I, II e III.
c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV.
d) Estão corretos apenas os itens I, II e IV.
e) Estão corretos apenas os itens I e III.
Resposta:

Acredito que a grande dúvida seja em relação à essa retroatividade
imprópria, o que seria isso? Vamos lá.
Súmula 584 do STF:
Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base,
aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser
apresentada a declaração.
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Retroatividade
própria

Retroatividade
imprópria

A lei aplica-se a
períodos
de
apuração já findos
quando se iniciou a
sua vigência

A
lei
aplica-se
a
períodos de apuração
em curso quando se
iniciou a sua vigência

Ex. Lei vigente a
partir de janeiro de
2017 majora o IR e
pretende
alcançar
inclusive a renda
auferida no ano de
2016

Ex. Lei vigente a partir
de dezembro de 2017
majora o IR e pretende
alcançar toda a renda
auferida no ano de
2017

Ué professor, não entendi nada. Nem eu, kkkk. Depois dos recursos a
ESAF respondeu apresentando essa súmula, considerando errada a
assertiva IV. Mas no IR existe essa irretroatividade imprópria.
Gabarito: B
QUESTÃO 59-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
Responda às perguntas abaixo e em seguida assinale a opção correta.
I. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos
outros. Isso, em tese, impede à lei de um Município atribuir à União a
condição de responsável pela retenção na fonte do imposto sobre
serviços?
II. Para combater o tráfego de gado infectado de uma região para
outra, pode o Estado impor tributos interestaduais ou intermunicipais?
III. Atende ao princípio da anterioridade a majoração de um imposto
no dia 2 de dezembro de um ano, para ser cobrado no exercício
seguinte?
a) Sim, não e não.
b) Sim, sim e sim.
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c) Não, não e sim.
d) Não, sim e não.
e) Não, não e não.
Resposta:
Assertiva I: errada. Reter pode, pois seria tipo arrecadar. Não há
delegação de competência nisso, muito menos afronta à imunidade
recíproca.
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Assertiva II: errada.
CF, Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de
pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
Assertiva III: certa. Como não diz qual seria a anterioridade, a
assertiva atende à anterioridade anual.
Gabarito: C
QUESTÃO 60-RECEITA FEDERAL-ANALISTA-ESAF/2012
O ouro, quando não for considerado como simples metal, mas definido
em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se
exclusivamente à incidência do _______________.
Esse imposto é devido na operação _____________. Está sujeito à
alíquota__________________, já estabelecida na
Constituição.
O
produto
_________________________.

da

a) ICMS / de origem / máxima / ao Estado.
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b) ICMS / de destino / máxima / ao Estado de destino.
c) IOF / de origem / mínima / ao Estado e ao Município de origem.
d) IOF / de origem / máxima / À União e, compartilhadamente, ao
Estado e Município de origem.
e) IOF / de destino / mínima / ao Estado e ao Município de destino.
Resposta:
CF, Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou
valores mobiliários;
§ 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou
instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do
imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo, devido na
operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento,
assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes
termos:
I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território,
conforme a origem;
II - setenta por cento para o Município de origem.
Gabarito: C
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SEÇÃO ESTÁ NO SANGUE

IPTU: imunidade tributária recíproca e cessão de uso de bem público 5
Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está
desvinculado de finalidade estatal
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECÍPROCA (ART. 150, INC. VI, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO). BEM
IMÓVEL DA UNIÃO. CESSÃO A EMPREENDIMENTO PRIVADO
EXPLORADOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DA
SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.
RE 434251/RJ, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min.
Cármen Lúcia, julgamento em 19.4.2017. (RE-434251) (Informativo
861, Plenário)
IPTU e imóvel de ente público cedido a empresa privada - 3
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público
cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado
bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a
devedora
Esse é o entendimento do Plenário, que, em conclusão de julgamento
e por maioria, deu provimento a recurso extraordinário em que se
discutia a incidência do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) sobre
imóvel de propriedade de ente público — no caso, a Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) — concedido a empresa
privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos — v.
Informativos 813 e 860.
RE 601720/RJ, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Marco
Aurélio, julgamento em 19.4.2017. (RE-601720) (Informativo 861,
Plenário, Repercussão Geral)
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Súmula 509 do STJ: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os
créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.234/2012
Art. 2º - Ficam obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto
de Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços
em geral, inclusive obras, os seguintes órgãos e entidades da
administração pública federal:
I - os órgãos da administração pública federal direta;
É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados
nos incisos I, II, IV e V.

Repita comigo: II, IE, IPI e IOF.

CTN: Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
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V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias
a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
É vedado à União:
I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional
ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao
Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a
concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio
do desenvolvimento sócioeconômico entre as diferentes regiões
do País;

Pegadinha clássica de prova é colocar dação em bens móveis. Isso
cai sempre.

obrigação principal
surge com a
ocorrência do fato
gerador
tem por objeto o pagamento
de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito
dela decorrente
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obrigação acessória
decorre da legislação tributária e
tem por objeto as prestações
positivas ou negativas nela previstas
no interesse na arrecadação ou
fiscalização dos tributos
a obrigação acessória pelo simples
fato de sua inobservância, convertese em obrigação principal
relativamente à penalidade
pecuniária

Emolumentos têm que ser instituídos por lei. Gravem isso.
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PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – Por este princípio ficou vedado à
cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.
PRINCÍPIO DAS IMUNIDADES RECÍPROCAS – Este princípio veda à
União Federal, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir impostos sobre: Patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – Tanto do exercício seguinte como da
nonagesimalidade, garantia ofertada aos contribuintes o conhecimento
das alterações tributárias ANTES de sua vigência. Veda a cobrança de
tributos no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos 90
(noventa) dias em que houver sido publicada a lei que instituiu ou
aumentou tributos e/ou contribuições.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE- que veda expressamente à União Federal,
aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou
aumentar tributos (e contribuições) sem lei que o estabeleça.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL– veda a cobrança de
tributos antes de decorridos 90 (noventa) dias em que houver sido
publicada a lei que instituiu ou aumentou tributos e/ou contribuições
COMPETÊNCIA MUNICIPAL
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IPTU

ITBI

ISSQN
Súmula 430: “O inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sóciogerente”.
Súmula 435: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".

TRIBUTÁRIO

URBANÍSTICO

ECONÔMICO
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su

ou
di

Gravem, falou imunidade falou CF.

IMUNIDADE
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Conceitos doutrinários: anterioridade máxima (ou cheia): quando está
sujeito tanto à anterioridade quanto à noventena;
Anterioridade média: quando está sujeito apenas à anterioridade;
Anterioridade mínima: quando o tributo está sujeito apenas à
anterioridade nonagesimal (ou noventena).
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A CF não institui nenhum tributo, apenas diz que pode fazê-lo. Isso cai
bastante.

Acredito que a grande dúvida seja em relação à essa retroatividade
imprópria, o que seria isso? Vamos lá.
Súmula 584 do STF:
Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base,
aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser
apresentada a declaração.
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Retroatividade
própria

Retroatividade
imprópria

A lei aplica-se a
períodos
de
apuração já findos
quando se iniciou a
sua vigência

A
lei
aplica-se
a
períodos de apuração
em curso quando se
iniciou a sua vigência

Ex. Lei vigente a
partir de janeiro de
2017 majora o IR e
pretende
alcançar
inclusive a renda
auferida no ano de
2016

Ex. Lei vigente a partir
de dezembro de 2017
majora o IR e pretende
alcançar toda a renda
auferida no ano de
2017
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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
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