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APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

O concurso para o cargo de Auditor Fiscal e Auditor de Finanças, Controle e 

Arrecadação da Secretaria de Fazenda de Alagoas está a todo vapor!  

Já sabemos que a disciplina de Legislação Tributária é de extrema importância 

para os concursos da área fiscal e a expectativa é de que esse cenário se repita para 

o concurso da SEFAZ AL. Por essa razão, é recomendado que o estudo dessa matéria

seja intensificado desde já por todos os concurseiros que pretendem encarar esse

novo certame.

Pensando nisso, a equipe do Sistema de Questões do Estratégia preparou esse e-book 

com 30 questões inéditas de Legislação Tributária do Estado de Alagoas, 

elaboradas e comentadas pelo Prof. Roberto Maia, do nosso SQ.   

Os tópicos principais das leis do ICMS, IPVA e ITCD de Alagoas foram desmembrados 
em diversas questões literais para que você possa treinar e memorizar os artigos 
mais importantes.  

Vale lembrar que em nosso Sistema de Questões temos mais de 1000 questões 

inéditas acerca desse conteúdo. Ao final desse e-book você encontrará os nossos 

cadernos de questões separados de acordo com os tópicos dessas leis. 

Agora, vamos para a resolução? 

BONS ESTUDOS! 
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QUESTÕES INÉDITAS 

 

 

QUESTÃO 1 (4000711922): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O ICMS incide sobre a entrada no Estado de Alagoas, decorrente de operação 
interestadual, de bem ou serviço destinados a contribuinte do ICMS, para serem 
utilizados, consumidos ou incorporados ao Ativo Permanente. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 2 (4000711909): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive no 
armazenamento de bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 3 (4000712005): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

Considera-se como montante a ser computado nas saídas tributáveis em operações 
internas do contribuinte a diferença positiva entre a saída de mercadorias 
tributadas, tomando como valor o custo das mercadorias vendidas agregado de 
50%, e a saída tributada efetivamente declarada nos livros e/ou documentos fiscais 
próprios, apurada no último dia do exercício financeiro da empresa, na hipótese em 
que o contribuinte não possua escrituração contábil para fins de apuração do lucro 
real. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

Legislação do ICMS do Estado de Alagoas (Lei nº. 5.900/96) 
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QUESTÃO 4 (4000711952): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

No que tange ao momento do fato gerador do ICMS referente a transportes, será 
considerado ocorrido no início da prestação do serviço de transporte quando este 
for interestadual e intermunicipal, já para o transporte iniciado no exterior o 
momento seria no ato final. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 5 (4000711957): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  
Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da transmissão a 
terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, em 
Alagoas. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 6 (4000712070): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 

seguinte:  

 

Apesar de haver incidência de ICMS nas mercadorias em estoque no encerramento 

das atividades da empresa, quando se trata de transferência de estoque de uma 

empresa para outra em razão de fusão, não haverá incidência de ICMS. 

 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 7 (4000714202): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

O benefício fiscal concedido através de qualquer Convênio ICMS, 
independentemente do tipo, somente integrará a legislação tributária do Estado de 
Alagoas após sua regulamentação mediante decreto. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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QUESTÃO 8 (4000714984): 

Sobre o ICMS previsto na Lei 5.900 de 1996 no Estado de Alagoas, resolva o item 
seguinte:  

Na falta do valor da base de cálculo do ICMS, caso o remetente seja produtor, 
extrator ou gerador, inclusive de energia, a base de cálculo é o preço corrente da 
mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na 
sua falta, no mercado atacadista regional. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 9 (4000673031): 

Sobre o ICMS previsto na Lei 5.900 de 1996 no Estado de Alagoas, resolva o item 
seguinte:  

Uma loja de eletrodomésticos local realizou uma venda online no Estado do Ceará. 
O adquirente comprou uma geladeira por R$ 2.000,00 com frete grátis. Ao receber a 
geladeira observou que havia na documentação fiscal a seguinte descrição:  

Geladeira - R$ 1.250,00  

Frete: R$ 750,00  

É correto afirmar que houve uma prática lítica por parte do contribuinte no tocante 
à gestão tributária de suas operações. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 10 (4000714320): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

A base de cálculo do ICMS é, no caso de saída de mercadoria desacompanhada de 
documento fiscal, apurada por meio de levantamento fisco-contábil, o valor do custo 
de aquisição mais recente ou o custo da mercadoria produzida, acrescido, em 
qualquer das hipóteses, da margem de agregação de 50%, salvo percentual 
específico estabelecido pela legislação, considerado como parâmetro temporal o 
exercício financeiro fiscalizado. 
 

(     ) CERTO  
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(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 11 (4000714279): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

A base de cálculo do ICMS é, na hipótese da aquisição, em licitação promovida pelo 
Poder Público, de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados, o valor da operação acrescido dos valores dos impostos de 
importação, sobre produtos industrializados e sobre operações de câmbio e de todas 
as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 12 (4000714264): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

No dia 08/03/20, Matheus, pessoa física, domiciliado em Maceió/AL, importa da 
Alemanha um lote de cervejas fabricadas na Oktoberfest, para usar em seu 
casamento.  

O valioso produto chegou ao Brasil pelo Porto de Pernambuco em 28/03/20 e foi 
desembaraçado no dia 01/04/20, adentrando ao Estado de Alagoas em 03/04/20, 
porém sendo entregue, de fato, ao importador alagoano no dia 09/04/20. Sabemos 
que o valor aduaneiro, contratado sob a cláusula CIF foi de US$ 10.000.  

A tabela a seguir mostra o detalhamento das despesas arcadas por Matheus na 
importação: 
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Considerando que a taxa de câmbio utilizada pela Receita Federal para a conversão 
do Imposto de importação foi de R$ 4,20, mas no dia do pagamento ao exportador 
era de R$ 4,10 e na data do desembaraço aduaneiro era de R$ 4,00.  

O local de operação para situação apresentada a seguir é o Porto onde ocorreu o 
desembaraço. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

 

 

QUESTÃO 13 (4000715038): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito 
ao registro, matrícula ou licenciamento em Alagoas. Para tanto, veículo automotor é 
qualquer veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio, dotado ou não de força motriz 
própria, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 14 (4000715088): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil 
(leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendador. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 15 (4000715059): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

Luiz, que teve seu carro roubado enquanto ia trabalhar, recuperou o veículo no dia 
24/12/19. É correto afirmar que a data do fato gerador do IPVA será a data na qual 
Luiz restabeleceu a posse do veículo. 

Lei do IPVA do Estado de Alagoas (Lei nº. 6.555/04) 
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(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 16 (4000715708): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  

Lucas é um colecionador de veículos. Ele possui uma motocicleta cuja data da 
fabricação foi 10/10/2000 e possui um barco que foi fabricado em 13/01/1992. 
Sendo assim, é correto afirmar, tendo como data focal 01/01/2020, que apenas um 
veículo de Lucas é isento. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 17 (4000719114): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  

São isentos do IPVA os veículos automotores de propriedade ou posse de turistas 
estrangeiros, portadores de "Certificados Internacionais de Circular e Conduzir", 
pelos prazos estabelecidos nesses Certificados, mas nunca superior a um ano, desde 
que o país de origem adote tratamento recíproco relativamente aos veículos do 
Brasil. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 18 (4000719163): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  

No que tange à base de cálculo do IPVA, o contribuinte que não concordar com o seu 
valor poderá apresentar impugnação fundamentada, até quinze dias posteriores à 
data do lançamento, sendo dispensada a análise de pedidos apresentados fora do 
prazo ou em desacordo com o disposto na legislação tributária. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 19 (4000720436): 
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Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

A alíquota do IPVA para ônibus é diferente da alíquota para caminhão.  
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 20 (4000720505): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

A Blue Airlines adquiriu a posse de um avião ERJ-145 fabricado pela Embraer por 
meio de arrendamento mercantil com o Banco Jelio. Sendo assim, o contribuinte do 
IPVA será o Banco Jelio. 

(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 21 (4000722380): 

Considerando a Lei Nº 6.555/2004, Lei que trata do IPVA no Estado de Alagoas, 
julgue a questão a seguir sobre o parcelamento dos débitos relativos a Taxa de 
Fiscalização e Serviços Diversos e as multas de trânsito lavradas por órgãos 
executivos estaduais de trânsito, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou 
não:  

O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito apesar de ser o responsável 
por autorizar a maioria dos casos de parcelamento no Estado, não poderá instituir 
comissão para examinar os pedidos de parcelamento. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 22 (4000722402): 

Considerando a Lei Nº 6.555/2004, Lei que trata do IPVA no Estado de Alagoas, 
julgue a questão a seguir:  

A SEFAZ, detentora da competência para fiscalizar e arrecadar o IPVA, poderá firmar 
convênios apenas com órgãos públicos estaduais, objetivando a permuta de 
informações, registros, licenciamentos e cadastramentos de veículos e seus 
condutores. 
 
(     ) CERTO  
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(     ) ERRADO 
 

 

 

QUESTÃO 23 (4000717683): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Yuri faleceu e deixou uma herança de R$ 150.000,00 para ser repartido entre seus 4 
filhos. Supondo que um deles rejeitou a herança em favor do monte, é correto 
afirmar que cada filho irá pagar de ITCD um valor de R$2.000,00. C. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 24 (4000717639): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Nas doações considera-se ocorrido o fato gerador do ITCD na data em que o 
donatário receber a posse ou direito sobre a coisa doada. Porém, havendo 
impossibilidade de se estabelecer a data exata para a fixação da ocorrência do fato 
gerador, tomar-se-á como válida aquela que nas doações, corresponder ao primeiro 
dia do ano civil em que o donatário recebeu a posse ou o direito sobre a coisa doada. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 25 (4000717657): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Ocorre isenção do ITCD na transmissão por doação de bem móvel por pessoa 
jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de economia mista em 
decorrência de calamidade pública. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

Código Tributário do Estado de Alagoas  

(Lei nº. 5.077/89 - Sistema Tributário de Alagoas) 
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QUESTÃO 26 (4000717663): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Nas transmissões "causa mortis", o ITCD será calculado sobre o valor atribuído pelo 
inventariante e, após a avaliação administrativa, sobre a parcela que resultar a 
maior. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 27 (4000717660): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

A extinção do crédito tributário relativo ao ITCD, lançado ou não, decorrente de fato 
gerador ocorrido até o dia da publicação do Código Tributário do Estado de Alagoas, 
implica compensação ou restituição dos valores eventualmente pagos antes da 
publicação deste Código Tributário. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 28 (4000717654): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Sobre a isenção do ITCD é correto afirmar que as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público são isentas do imposto apenas quanto à doação, não ocorrendo 
o mesmo para transmissão de legado. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 

QUESTÃO 29 (4000717651): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

As transmissões causa mortis para entidades beneficentes são isentas do ITCD. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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QUESTÃO 30 (4000717629): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

No caso de sucessão provisória é exigível o ITCD, ressalvada a restituição com o 
aparecimento do ausente. 
 
(     ) CERTO  
(     ) ERRADO 
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2. Solução das questões 

 

 

QUESTÃO 1 (4000711922): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O ICMS incide sobre a entrada no Estado de Alagoas, decorrente de operação 
interestadual, de bem ou serviço destinados a contribuinte do ICMS, para serem 
utilizados, consumidos ou incorporados ao Ativo Permanente. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
O ICMS possui toda uma lógica para ser cobrado. Temos a ocorrência do fato gerador 
no caso concreto de uma situação prevista em lei como hipótese de incidência, com 
isso vamos procurar saber em que momento ocorre essa incidência e depois qual 
local de operação dessa incidência (não para aqui, pois ainda tem base de cálculo e 
etc, mas isso será visto em outro momento). 
 
Portanto, temos: Incidência -> momento -> local e as provas tentam misturar e 
brincar trocando o local de incidência/momento de um caso com outro. 
 
Normalmente, a hipótese de incidência e o momento são parecidos, como mostra o 
exemplo:  
Hipótese de incidência -> fornecimento de bebidas (art.1º-I) Momento do Fato 
Gerador -> fornecimento de bebidas (art.2º-II) 
 
Porém, aqui temos uma peculiaridade de Alagoas com grandes chances de cair em 
prova, pois a hipótese de incidência e o momento são bem distintos. 
 

 
 
LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 

Legislação do ICMS do Estado de Alagoas (Lei nº. 5.900/96) 
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Art. 1º Parágrafo único. O imposto incide também sobre: 
III - a entrada neste Estado, decorrente de operação interestadual, de: 
b) bem ou serviço destinados a contribuinte do ICMS, para serem utilizados, 
consumidos ou incorporados ao Ativo Permanente; 
Art. 2º V – Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da entrada no 
estabelecimento do contribuinte de mercadoria proveniente de outra unidade da 
federação destinada a integrar o respectivo ativo permanente ou a seu próprio uso e 
consumo. 
Art. 2º VI - Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da utilização do 
serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade da federação e não esteja 
vinculada a operação subsequente. 
 

QUESTÃO 2 (4000711909): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive no 
armazenamento de bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive no 
armazenamento de bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares.” 
 
Cuidado aqui, pessoal. Armazenar bebidas em bares não é fato gerador de ICMS e, 
por isso, a questão está errada. O correto seria o FORNECIMENTO tanto de bebida 
quanto de alimentos. 
 
Fornecer bebidas e comidas em bares é algo mais relacionado com serviço do que 
circulação de mercadorias e, por isso, cai muito em prova. No entanto incide ICMS. 
Em alguns casos vamos ter essa situação onde teremos algum serviço que será 
cobrado ICMS, mas isso se trata de uma exceção, pois usualmente é o ISS que atua 
nos serviços. 
 
LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 1º O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 
(ICMS) incide sobre: 
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de 
alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. 
 
 



 

16 
 

QUESTÃO 3 (4000712005): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

Considera-se como montante a ser computado nas saídas tributáveis em operações 
internas do contribuinte a diferença positiva entre a saída de mercadorias 
tributadas, tomando como valor o custo das mercadorias vendidas agregado de 
50%, e a saída tributada efetivamente declarada nos livros e/ou documentos fiscais 
próprios, apurada no último dia do exercício financeiro da empresa, na hipótese em 
que o contribuinte não possua escrituração contábil para fins de apuração do lucro 
real. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“Considera-se como montante a ser computado nas saídas tributáveis em operações 
internas do contribuinte a diferença positiva entre a saída de mercadorias 
tributadas, tomando como valor o custo das mercadorias vendidas agregado de 
50%, e a saída tributada efetivamente declarada nos livros e/ou documentos fiscais 
próprios, apurada no último dia do exercício financeiro da empresa, na hipótese em 
que o contribuinte não possua escrituração contábil para fins de apuração do lucro 
real.” 
 
Dispositivo específico de Alagoas. Atente-se aos seguintes detalhes: 
 
-> Cálculo do montante de saídas tributáveis 
-> Último dia do exercício 
-> Não possui apuração lucro real 
 
Saídas tributáveis = Saídas tributadas (CMV*30%) - saída efetivamente declarada 
 
Ao longo da lei do ICMS existem algumas menções de porcentagens de 30% e 50%. 
Farei um compilado desses percentuais com o esquema abaixo: 
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LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 2º § 12 - Considera-se como montante a ser computado nas saídas tributáveis em 
operações internas do contribuinte a diferença positiva entre a saída de mercadorias 
tributadas, tomando como valor o custo das mercadorias vendidas agregado de 30%, 
e a saída tributada efetivamente declarada nos livros e/ou documentos fiscais 
próprios, apurada no último dia do exercício financeiro da empresa, na hipótese em 
que o contribuinte não possua escrituração contábil para fins de apuração do lucro 
real. 
 

QUESTÃO 4 (4000711952): 
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Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

No que tange ao momento do fato gerador do ICMS referente a transportes, será 
considerado ocorrido no início da prestação do serviço de transporte quando este 
for interestadual e intermunicipal, já para o transporte iniciado no exterior o 
momento seria no ato final. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
As bancas gostam de confundir esses dois momentos. É só você pensar em como 
seria possível um fiscal cobrar ICMS do transporte no momento que a AliExpress 
(empresa da China) iniciar o serviço de transporte. Nas importações o fiscal deve se 
preocupar onde o transporte é finalizado. 
 

 
 
LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento: 
VIII - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, 
de qualquer natureza; 
IX - do ato final do transporte iniciado no exterior. 
 

QUESTÃO 5 (4000711957): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  
 
Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento da transmissão a 
terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, em 
Alagoas. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
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Imagine que a loja de bicicletas BIKE Ltda. esteja com um estoque muito grande e 
resolveu colocar algumas de suas unidades em um armazém. 
 
No entanto, Pedro foi até a BIKE Ltda. e comprou uma unidade que se encontrava 
apenas no armazém e como Pedro está muito ansioso ele acertou com o vendedor 
de ir buscar a sua nova aquisição diretamente neste armazém. Assim, a loja 
transmitiu a propriedade da bicicleta que antes pertencia a BIKE para Pedro (um 
terceiro). Ocorreu uma circularização JURÍDICA de mercadoria e não física. 
 

 
 
LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 

 

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento: 

XII - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em 

depósito fechado, neste Estado. 
 

QUESTÃO 6 (4000712070): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.900/96 do Estado de Alagoas, analise o item 

seguinte:  

 

Apesar de haver incidência de ICMS nas mercadorias em estoque no encerramento 

das atividades da empresa, quando se trata de transferência de estoque de uma 

empresa para outra em razão de fusão, não haverá incidência de ICMS. 

 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. O que ocorre no encerramento de atividades da uma empresa é 
considerar como saída da empresa o estoque remanescente. Já quando temos 
aquisição (desde que haja continuidade das atividades pela adquirente, caso 
contrário poderia ter muita fraude), transformação, fusão, cisão ou incorporação 
não há o que se falar em incidência de ICMS. 
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Imagine se a Ambev, quando foi comprar a Antártica e Brahma, tivesse que pagar o 
ICMS de TODO estoque delas? Provavelmente isso oneraria demais as vendas 
futuras. 

 
 
LEI Nº 5.900/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 3º O imposto não incide sobre: 
VII - a saída de mercadoria para estabelecimento localizado neste Estado ou na 
transmissão de sua propriedade, decorrente da transferência de estoque de uma 
sociedade para outra, em virtude de: 
a) transformação, fusão, cisão ou incorporação; 
b) aquisição do estabelecimento, havendo a continuidade das atividades do 
estabelecimento pelo novo titular. 
 

QUESTÃO 7 (4000714202): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

O benefício fiscal concedido através de qualquer Convênio ICMS, 
independentemente do tipo, somente integrará a legislação tributária do Estado de 
Alagoas após sua regulamentação mediante decreto. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
"O benefício fiscal concedido através de qualquer Convênio ICMS, 
independentemente do tipo, somente integrará a legislação tributária do Estado 
de Alagoas após sua regulamentação mediante decreto." 
 
Existem dois tipos de convênio o autorizativo e o impositivo. Pelo próprio nome já 
podemos perceber que a validade de cada um será diferente. Segue um esquema 
para diferenciar a validade dos dois tipos: 
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LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 4º As isenções serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados 
e ratificados pelo Estado, conforme o estabelecido em lei complementar federal. 
§ 3º O benefício fiscal concedido através de Convênio ICMS: 
I - autorizativo, somente integrará a legislação tributária do Estado de Alagoas após 
sua regulamentação mediante decreto; 
II - impositivo, passa a vigorar a partir da data nele prevista. 
 

QUESTÃO 8 (4000714984): 

Sobre o ICMS previsto na Lei 5.900 de 1996 no Estado de Alagoas, resolva o item 
seguinte:  

Na falta do valor da base de cálculo do ICMS, caso o remetente seja produtor, 
extrator ou gerador, inclusive de energia, a base de cálculo é o preço corrente da 
mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na 
sua falta, no mercado atacadista regional. 

 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. 
 
Veja que há uma evolução de regionalização da busca pelo preço corrente da 
mercadoria. 
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LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 9º Na falta do valor a que se referem os incisos I e XI do art. 6º, ressalvado o 
disposto no artigo 10, a base de cálculo do ICMS é: (Art. 15, LC) 
I - o preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local 
da operação, ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja 
produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia; 
II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial; 
III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, nas vendas a outros comerciantes 
ou industriais, caso o remetente seja comerciante. 
§ 1º - Para a aplicação dos incisos II e III do caput, adotar-se-á, sucessivamente: 
I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais 
recente; 
II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da 
mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta 
deste, no mercado atacadista regional. 
§ 2º - Na hipótese do inciso III do caput, caso o estabelecimento remetente não efetue 
venda a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se não houver 
mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a 75% (setenta e cinco por 
cento) do preço de venda corrente no varejo, observado o disposto no parágrafo 
anterior. 
 

QUESTÃO 9 (4000673031): 

Sobre o ICMS previsto na Lei 5.900 de 1996 no Estado de Alagoas, resolva o item 
seguinte:  

Uma loja de eletrodomésticos local realizou uma venda online no Estado do Ceará. 
O adquirente comprou uma geladeira por R$ 2.000,00 com frete grátis. Ao receber a 
geladeira observou que havia na documentação fiscal a seguinte descrição:  
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Geladeira - R$ 1.250,00  

Frete: R$ 750,00  

É correto afirmar que houve uma prática lítica por parte do contribuinte no tocante 
à gestão tributária de suas operações. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“É correto afirmar que houve uma prática lítica por parte do contribuinte no 
tocante à gestão tributária de suas operações.” 
 
Exemplo: a Nike pode abrir uma transportadora para que o ICMS frete passe a ser 
cobrado pela alíquota de 12% (alíquota para transportes) e não os 17% da alíquota 
da mercadoria. Isso é planejamento tributário e é uma prática lícita. 
 
Agora veja o que seria uma prática ilícita: 
 
Considere hipoteticamente a alíquota de 12% para frete e 25% para celular. Imagine 
que a Loja Aifone possui Iphones para venda no preço de R$4.050. A loja Aifone 
também possui uma transportadora TrasportFones que cobra R$50 para entrega 
em qualquer lugar do brasil. Fazendo uma simulação de quanto pagaria por venda 
de ICMS teríamos 4050x0,25 = 1.012,50 para a Loja e 50x0,12=6 para a 
transportadora (ambas pertencem ao mesmo dono). Total de imposto recolhido 
para os cofres públicos = R$1.018,50. 
 
Agora, imagine que o dono das duas empresas deseja fazer m joguinho de números 
para pagar menos imposto. Assim, a Loja declara que vendeu um iPhone por R$ 
100,00 e que o frete custou R$4.000,00 pela Transportadora. Perceba que o valor 
final é o mesmo (R$4.100), porém, o imposto será muito diferente. A alíquota do 
celular (25%) incidirá no preço declarado do iPhone (R$100) e teremos o valor do 
ICMS a pagar de 100x0,25 = 25. Dando continuidade, para o transporte teremos a 
base de cálculo de R$4.000 e a alíquota de 12%, o que resulta em 4000x0,12 = 480. 
Sendo assim, temos total de R$ 505,00 (480+25) de ICMS a pagar. 
 
Nesse sentido, quando se observa esse jogo de números tentando alocar grande 
parte do valor no frete, usa-se tal excesso como preço da mercadoria e aplica-se a 
alíquota correta. 
 
LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 7º - § 2º - Quando o frete for cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo 
titular do estabelecimento remetente da mercadoria ou por empresa interdependente, 
na hipótese em que exceda o nível normal do preço em vigor, no mercado local, para 
serviço semelhante, constante de tabela elaborada pelo órgão competente, o valor 
excedente é havido como parte do preço da mercadoria. 
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QUESTÃO 10 (4000714320): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

A base de cálculo do ICMS é, no caso de saída de mercadoria desacompanhada de 
documento fiscal, apurada por meio de levantamento fisco-contábil, o valor do custo 
de aquisição mais recente ou o custo da mercadoria produzida, acrescido, em 
qualquer das hipóteses, da margem de agregação de 50%, salvo percentual 
específico estabelecido pela legislação, considerado como parâmetro temporal o 
exercício financeiro fiscalizado. 
 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. Cuidado para não confundir os incisos XV e XVII: 
 

 
 
LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 6º A base de cálculo do imposto é: 
XVII - no caso de saída de mercadoria desacompanhada de documento fiscal, apurada 
por meio de levantamento fisco-contábil, o valor do custo de aquisição mais recente ou 
o custo da mercadoria produzida, acrescido, em qualquer das hipóteses, da margem 
de agregação de 50%, salvo percentual específico estabelecido pela legislação, 
considerado como parâmetro temporal o exercício financeiro fiscalizado. 
 

QUESTÃO 11 (4000714279): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  
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A base de cálculo do ICMS é, na hipótese da aquisição, em licitação promovida pelo 
Poder Público, de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados, o valor da operação acrescido dos valores dos impostos de 
importação, sobre produtos industrializados e sobre operações de câmbio e de todas 
as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“A base de cálculo do ICMS é, na hipótese da aquisição, em licitação promovida pelo 
Poder Público, de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou 
abandonados, o valor da operação acrescido dos valores dos impostos de 
importação, sobre produtos industrializados e sobre operações de câmbio e de 
todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente.” 
 
O IOF não faz parte da BC de licitação pública. 
 
A questão tentou confundir com a BC no caso de importação que possui o IOF como 
parcela. 
 
Aquisição em licitação: NÃO tem IOF. 
Importação: TEM IOF. 
 
LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 6º A base de cálculo do imposto é: (Art. 13 - LC) 
VIII - no caso do inciso VII do art. 2º, o valor da operação, acrescido do valor dos 
impostos sobre importação e produtos industrializados, quando for o caso, e de todas 
as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente; 
(...) 
Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento: 
VII - da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior 
e apreendidos ou abandonados. 
 

QUESTÃO 12 (4000714264): 

No tocante ao ICMS no Estado de Alagoas, instituído pela Lei 5.900, julgue o item 
subsequente:  

No dia 08/03/20, Matheus, pessoa física, domiciliado em Maceió/AL, importa da 
Alemanha um lote de cervejas fabricadas na Oktoberfest, para usar em seu 
casamento.  

O valioso produto chegou ao Brasil pelo Porto de Pernambuco em 28/03/20 e foi 
desembaraçado no dia 01/04/20, adentrando ao Estado de Alagoas em 03/04/20, 
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porém sendo entregue, de fato, ao importador alagoano no dia 09/04/20. Sabemos 
que o valor aduaneiro, contratado sob a cláusula CIF foi de US$ 10.000.  

A tabela a seguir mostra o detalhamento das despesas arcadas por Matheus na 
importação: 

 

  

Considerando que a taxa de câmbio utilizada pela Receita Federal para a conversão 
do Imposto de importação foi de R$ 4,20, mas no dia do pagamento ao exportador 
era de R$ 4,10 e na data do desembaraço aduaneiro era de R$ 4,00.  

O local de operação para situação apresentada a seguir é o Porto onde ocorreu o 
desembaraço. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“O local de operação para situação apresentada a seguir é o Porto onde ocorreu o 
desembaraço.” 
 
No que tange ao local de operação, o dispositivo legal preconiza que o local da 
operação é o do estabelecimento onde ocorreu a entrada física da mercadoria. Sendo 
assim, ainda que as cervejas tenham entrado pelo Porto de Pernambuco, o local da 
operação será o domicílio de Matheus, em Alagoas, uma vez que foi lá que entrou 
fisicamente o lote importado. 
 
LEI Nº 5.999/1996 – Lei que Dispõe sobre o ICMS no Estado de Alagoas 
 
Art. 30 - O local da operação ou da prestação, para os efeitos de cobrança do imposto 
e definição do estabelecimento responsável, é: 
I - tratando-se de mercadoria ou bem: 
d) o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física, no caso de mercadoria ou bem 
importados do exterior. 
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QUESTÃO 13 (4000715038): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito 
ao registro, matrícula ou licenciamento em Alagoas. Para tanto, veículo automotor é 
qualquer veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio, dotado ou não de força motriz 
própria, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia natural. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, 
sujeito ao registro, matrícula ou licenciamento em Alagoas. Para tanto, veículo 
automotor é qualquer veículo aéreo, terrestre, aquático ou anfíbio, dotado ou não 
de força motriz própria, ainda que complementar ou alternativa de fonte de energia 
natural.” 
 
É preciso possuir força motriz própria. Sem força motriz não podemos considerar o 
veículo automotor. Sendo assim, caiaques, asa deltas e bicicletas não estão sujeitos 
ao IPVA, ainda que sejam utilizados como veículos de transporte, por não possuírem 
força motriz própria. 
 
O STF já decidiu que o IPVA não incide sobre veículos aéreos e aquáticos. No entanto, 
sua prova é de legislação tributária e você deve seguir sua lei. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 2º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores incide sobre a 
propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito ao registro, matrícula 
ou licenciamento neste Estado. 
Parágrafo único. Para efeito desta lei, veículo automotor é qualquer veículo aéreo, 
terrestre, aquático ou anfíbio, dotado de força motriz própria, ainda que 
complementar ou alternativa de fonte de energia natural. 
 

QUESTÃO 14 (4000715088): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

Lei do IPVA do Estado de Alagoas (Lei nº. 6.555/04) 
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Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil 
(leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendador. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil 
(leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendador.” 
 
O correto seria no domicílio ou residência do arrendatário. Arrendador é quem 
detém a propriedade do bem e está arrendando para alguém (arrendatário). 
 
A nossa lei nº 6.555 traz algumas considerações sobre arrendador e arrendatário ao 
longo de seus dispositivos. Vou resumir aqui em um quadro para que você memorize 
e não confunda mais os casos: 
 

 
 
Como a lei do IPVA sempre considera contribuinte o proprietário (arrendador), 
resta para ser responsável solidário o arrendatário (o final das palavras até rima). 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 3º-A. § 6º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento 
mercantil (leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do 
arrendatário, nos termos deste artigo. 
 

QUESTÃO 15 (4000715059): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  
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Luiz, que teve seu carro roubado enquanto ia trabalhar, recuperou o veículo no dia 
24/12/19. É correto afirmar que a data do fato gerador do IPVA será a data na qual 
Luiz restabeleceu a posse do veículo. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
"Luiz, que teve seu carro roubado enquanto ia trabalhar, recuperou o veículo no dia 
24/12/19. É correto afirmar que a data do fato gerador do IPVA será a data na qual 
Luiz restabeleceu a posse do veículo." 
 
O correto seria no dia 01/01/19. 
 
Considero o fato gerador uma questão certa na prova e, portanto, segue um mapa 
mental revisando todos os casos: 
 

 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 3º O fato gerador do imposto ocorre: 
VI – no dia primeiro de janeiro do exercício do restabelecimento da posse ou do 
direito de propriedade do veículo, nos casos de furto ou roubo. 
 

QUESTÃO 16 (4000715708): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  
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Lucas é um colecionador de veículos. Ele possui uma motocicleta cuja data da 
fabricação foi 10/10/2000 e possui um barco que foi fabricado em 13/01/1992. 
Sendo assim, é correto afirmar, tendo como data focal 01/01/2020, que apenas um 
veículo de Lucas é isento. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. De forma curiosa a lei alagoana tratou o caso de veículos terrestres com 
uma data específica para considerar a isenção. Já para aeronaves e embarcações a 
lei estabeleceu uma idade. 
 
Chamo a atenção que a contagem da data é em relação a fabricação. Não é data da 
compra, data da aquisição, data da saída da fábrica. É DA FABRICAÇÃO. Cuidado 
com pegadinhas. 
 

 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 6º São isentos do IPVA os veículos automotores: 
V – de uso terrestre, fabricados até 31 de dezembro de 2000; 
VI - tipo embarcações e aeronaves, com trinta ou mais anos de fabricação. 
 

QUESTÃO 17 (4000719114): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  

São isentos do IPVA os veículos automotores de propriedade ou posse de turistas 
estrangeiros, portadores de "Certificados Internacionais de Circular e Conduzir", 
pelos prazos estabelecidos nesses Certificados, mas nunca superior a um ano, desde 
que o país de origem adote tratamento recíproco relativamente aos veículos do 
Brasil. 
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( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Literalidade. É o caso de Hermano, turista argentino, resolve fazer um “mochilão” 
pelo Brasil de carro. Ao passar por Alagoas, caso fosse parado em uma blitz, seu 
veículo não seria apreendido por não ter pago o IPVA já que Hermano está portando 
um Certificado Internacional de Circular e Conduzir e a Argentina possui o mesmo 
tratamento para os turistas brasileiros. Além disso, o prazo não pode ser superior a 
1 ano. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 6º São isentos do IPVA os veículos automotores: 
VIII - de propriedade ou posse de turistas estrangeiros, portadores de "Certificados 
Internacionais de Circular e Conduzir", pelos prazos estabelecidos nesses Certificados, 
mas nunca superior a um ano, desde que o país de origem adote tratamento recíproco 
relativamente aos veículos do Brasil. 
 

QUESTÃO 18 (4000719163): 

Considerando o IPVA, previsto na Lei 6.555 de 2004 do Estado de Alagoas, avalie o 
item subsequente:  

No que tange à base de cálculo do IPVA, o contribuinte que não concordar com o seu 
valor poderá apresentar impugnação fundamentada, até quinze dias posteriores à 
data do lançamento, sendo dispensada a análise de pedidos apresentados fora do 
prazo ou em desacordo com o disposto na legislação tributária. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. Prazo importante para a memorização: 15 dias. 
 
Além desse caso, na nossa lei 6.555 temos o prazo de 15 dias para cumprimento de 
intimação ou impugnação de exigência no auto de lançamento. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 7º A base de cálculo do imposto é: 
§3º O contribuinte que não concordar com o valor da base de cálculo poderá 
apresentar impugnação fundamentada, até quinze dias posteriores à data do 
lançamento, sendo dispensada a análise de pedidos apresentados fora do prazo ou em 
desacordo com o disposto na legislação tributária. 
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QUESTÃO 19 (4000720436): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  

A alíquota do IPVA para ônibus é diferente da alíquota para caminhão.  
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“A alíquota do IPVA para ônibus é diferente da alíquota para caminhão.” Na 
verdade, a alíquota é a mesma, 1%. 
 

 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 8º As alíquotas do imposto são: 
I – 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, cavalo mecânico, aeronave e 
embarcação. 
 

QUESTÃO 20 (4000720505): 

Tomando como referência a Lei Nº 6.555/2004 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte:  
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A Blue Airlines adquiriu a posse de um avião ERJ-145 fabricado pela Embraer por 
meio de arrendamento mercantil com o Banco Jelio. Sendo assim, o contribuinte do 
IPVA será o Banco Jelio. 

( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Preste atenção, pois esse assunto é muito cobrado em prova. A lei alagoana trouxe 
uma ideia simples para determinar o contribuinte do IPVA. A Lei 6.555 determinou 
que quem é o contribuinte será SEMPRE o proprietário. 
 
A situação trazida pela questão é uma prática muito comum nas cias aéreas que é o 
arrendamento de aeronaves. O arrendamento funciona como um aluguel onde ao 
final do período de arrendamento o cliente tem a possibilidade de compra do 
produto (no caso avião) por um valor residual. Sendo assim, como a Blue Airlines 
fez um arrendamento com um avião que era de propriedade da Embraer e passou a 
ser do Banco Jelio que agora receberá um valor mensal como arrendador (empresa 
arrendadora). Portanto, como o Banco Jelio possui a propriedade do Avião e a Blue 
apenas a posse por meio de arrendamento, o contribuinte será o banco. A Blue 
Airlines que é arrendatária figurará como responsável. 
 
Por fim, para determinar o contribuinte procure o proprietário. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 9º Contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica proprietária de veículo 
automotor. Parágrafo único. No caso de arrendamento mercantil, contribuinte é a 
empresa arrendadora. 
 

QUESTÃO 21 (4000722380): 

Considerando a Lei Nº 6.555/2004, Lei que trata do IPVA no Estado de Alagoas, 
julgue a questão a seguir sobre o parcelamento dos débitos relativos a Taxa de 
Fiscalização e Serviços Diversos e as multas de trânsito lavradas por órgãos 
executivos estaduais de trânsito, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou 
não:  

O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito apesar de ser o responsável 
por autorizar a maioria dos casos de parcelamento no Estado, não poderá instituir 
comissão para examinar os pedidos de parcelamento. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
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“O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito apesar de ser o responsável 
por autorizar a maioria dos casos de parcelamento no Estado, não poderá instituir 
comissão para examinar os pedidos de parcelamento.” 
 
Na verdade, é possível instituir sim uma comissão com competência para examinar 
os pedidos de parcelamento e opinar pelo deferimento ou indeferimento desse 
pedido. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 32. É competente para autorizar o parcelamento: 
I - o Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito; e 
II - o Titular da Procuradoria da Fazenda Estadual, em relação aos débitos inscritos 
na Dívida Ativa. 
§1º O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito poderá instituir comissão 
com atribuições de examinar os pedidos de parcelamento, opinando pelo deferimento 
ou indeferimento desse pedido. 
§2º Não cabe recurso do despacho que indeferir o pedido de parcelamento. 
 

QUESTÃO 22 (4000722402): 

Considerando a Lei Nº 6.555/2004, Lei que trata do IPVA no Estado de Alagoas, 
julgue a questão a seguir:  

A SEFAZ, detentora da competência para fiscalizar e arrecadar o IPVA, poderá firmar 
convênios apenas com órgãos públicos estaduais, objetivando a permuta de 
informações, registros, licenciamentos e cadastramentos de veículos e seus 
condutores. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“A SEFAZ, detentora da competência para fiscalizar e arrecadar o IPVA, poderá 
firmar convênios apenas com órgãos públicos estaduais, objetivando a permuta 
de informações, registros, licenciamentos e cadastramentos de veículos e seus 
condutores.” 
 
A assertiva restringiu a esfera com que a SEFAZ pode firmar convênios e permutar 
informações. A SEFAZ pode firmar convênios com órgãos federais, estaduais e 
municipais. 
 
É o caso da SEFAZ trocar informações com a Receita Federal para obter informações 
sobre qual domicílio tributário o contribuinte Zé declara seu Imposto de Renda. 
Além disso, com a declaração do imposto de renda é possível ter uma ideia do 
patrimônio acrescido por Zé durante o ano. Digamos que Zé tenha elevado o 
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patrimônio em R$ 40.000 em 2019. Seria condizente com esse patrimônio que Zé 
comprasse duas Ferraris de R$ 1.200.000,00 cada? Evidente que não. 
 
Nota-se que é de extrema importância esse intercâmbio de informações entre fiscos. 
 
LEI Nº 6.555/2004 – Lei que Dispõe sobre o IPVA no Estado de Alagoas 
 
Art. 36. A fiscalização e a arrecadação do imposto competem, originariamente, à 
Secretaria Executiva de Fazenda - SEFAZ. Parágrafo único. A SEFAZ poderá firmar 
convênios com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, objetivando: 
II - a permuta de informações, registros, licenciamentos e cadastramentos de veículos 
e seus condutores. 
 

 

 

QUESTÃO 23 (4000717683): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Yuri faleceu e deixou uma herança de R$ 150.000,00 para ser repartido entre seus 4 
filhos. Supondo que um deles rejeitou a herança em favor do monte, é correto 
afirmar que cada filho irá pagar de ITCD um valor de R$2.000,00. C. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
 
Solução: 
 
Exatamente. Observe que quando um dos filhos renunciou a herança o valor por 
filho aumentou passando a ser R$ 50.000,00. 
 
50.000 x 0,04 = 2.000 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 168. As alíquotas do imposto são: 
I – 4% nas transmissões causa mortis; e 
II – 2% nas transmissões por doação. 
 

QUESTÃO 24 (4000717639): 

Código Tributário do Estado de Alagoas  

(Lei nº. 5.077/89 - Sistema Tributário de Alagoas) 
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Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Nas doações considera-se ocorrido o fato gerador do ITCD na data em que o 
donatário receber a posse ou direito sobre a coisa doada. Porém, havendo 
impossibilidade de se estabelecer a data exata para a fixação da ocorrência do fato 
gerador, tomar-se-á como válida aquela que nas doações, corresponder ao primeiro 
dia do ano civil em que o donatário recebeu a posse ou o direito sobre a coisa doada. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Isso mesmo. Para a doação o legislador foi mais coerente e considerou o momento 
do fato gerador do ITCD, quando o donatário (recebedor da doação) receber a posse 
ou direito sobre a coisa doada. 
 
Caso não seja possível precisar a data que o donatário recebeu a coisa doada, será 
considerado o dia 01/01 do ano do recebimento. Veja um esquema comparando os 
dois casos: 
 

 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 163 - Considera-se ocorrido o fato gerador: 
II - nas doações, na data em que o donatário receber a posse ou direito sobre a coisa 
doada. 
Parágrafo único. Havendo impossibilidade de se estabelecer a data exata para a 
fixação da ocorrência do fato gerador, tomar-se-á como válida aquela que: 
II - nas doações, corresponder ao primeiro dia do ano civil em que o donatário recebeu 
a posse ou o direito sobre a coisa doada. 
 

QUESTÃO 25 (4000717657): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  
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Ocorre isenção do ITCD na transmissão por doação de bem móvel por pessoa 
jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de economia mista em 
decorrência de calamidade pública. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“Ocorre isenção do ITCD na transmissão por doação de bem móvel por pessoa 
jurídica de direito público, empresa pública ou sociedade de economia mista em 
decorrência de calamidade pública.” 
 
A isenção é para bens IMÓVEIS e não bens móveis. Observe também que é uma 
transmissão por doação, pois parte de uma pessoa jurídica e pessoa jurídica não 
falece. 
 
Exemplo: O Estado de Alagoas doará um prédio para que moradores do interior, 
afetados por enchentes que destruíram toda a cidade, possam ter onde morar. Essa 
doação será isenta de ITCD. 
 
A seguir um esquema sobre todas as isenções. 
 

 
 
Por fim, chamo atenção de uma possível pegadinha. Muitas leis possuem uma 
isenção bem comum do imposto: Será isento do ITCD as operações incluídas no 
campo do ICMS. Perceba que em Alagoas tal isenção não se encontra na lei 5.077. 
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LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 166 - São isentos do imposto: 
VII – a transmissão por doação de bem imóvel por pessoa jurídica de direito público, 
empresa pública ou sociedade de economia mista em decorrência de calamidade 
pública. 
 

QUESTÃO 26 (4000717663): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Nas transmissões "causa mortis", o ITCD será calculado sobre o valor atribuído pelo 
inventariante e, após a avaliação administrativa, sobre a parcela que resultar a 
maior. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. A herança deixada por alguém é declarada pelo inventariante para 
realizar o recolhimento do ITCD. Porém, tal herança passará por uma avaliação do 
fisco para saber se o valor está condizente com o declarado. Caso a avaliação conclua 
que o valor foi inferior, o ITCD incidirá novamente pelo valor que a avaliação 
administrativa excedeu. 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 167 - A base de cálculo do imposto é o valor venal ou comercial dos bens ou direitos 
transmitidos ou doados. 
§1º - Nas transmissões "causa mortis", o imposto será calculado sobre o valor atribuído 
pelo inventariante e, após a avaliação administrativa, sobre a parcela que resultar a 
maior. 
 

QUESTÃO 27 (4000717660): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

A extinção do crédito tributário relativo ao ITCD, lançado ou não, decorrente de fato 
gerador ocorrido até o dia da publicação do Código Tributário do Estado de Alagoas, 
implica compensação ou restituição dos valores eventualmente pagos antes da 
publicação deste Código Tributário. 
 
(     ) CERTO  
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( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“A extinção do crédito tributário relativo ao ITCD, lançado ou não, decorrente de fato 
gerador ocorrido até o dia da publicação do Código Tributário do Estado de Alagoas, 
implica compensação ou restituição dos valores eventualmente pagos antes da 
publicação deste Código Tributário.” 
 
O correto seria NÃO implica. Observe que apesar de extinguir os créditos, o CTE não 
abre a possibilidade de alguém que pagou (quando seu crédito já estava extinto) 
restituir ou compensar esse valor. 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 166-A. Ficam extintos os créditos tributários relativos ao Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos – ITCD, lançados ou 
não, decorrentes de fatos geradores ocorridos até o dia da publicação desta Lei, 
relacionados a doação de bem imóvel destinados à moradia, vinculado a programa de 
assistência social e habitação, para pessoas carentes ou de baixa renda. 
Parágrafo único. A extinção do crédito tributário nos termos do caput deste artigo, 
não implica, em qualquer hipótese, em compensação ou restituição dos valores 
eventualmente pagos até a data da publicação desta Lei. 
 

QUESTÃO 28 (4000717654): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

Sobre a isenção do ITCD é correto afirmar que as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público são isentas do imposto apenas quanto à doação, não ocorrendo 
o mesmo para transmissão de legado. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“Sobre a isenção do ITCD é correto afirmar que as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público são isentas do imposto apenas quanto à doação, não ocorrendo 
o mesmo para transmissão de legado.” 
 
A isenção do ITCD para fundações abrange tanto para doação quanto para legado. 
 



 

40 
 

 
 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 166 - São isentos do imposto: 
IV - as doações e legados as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 
 

QUESTÃO 29 (4000717651): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

As transmissões causa mortis para entidades beneficentes são isentas do ITCD. 
 
(     ) CERTO  
( X ) ERRADO 
 
Solução: 
 
“As transmissões causa mortis para entidades beneficentes são isentas do ITCD.” 
 
CUIDADO! Nos incisos do artigo 166 ocorrem as isenções, mas nem todas isentam 
doações e transmissões causa mortis, algumas isentam apenas um dos dois tipos de 
fato gerador. Fiquem atentos. 
 
Apenas as doações a entidades beneficentes estão isentas do ITCD, não abrangendo 
transmissões causa mortis. Já para fundações instituídas e mantidas pelo poder 
público, tanto a doação quanto o legado (transmissão causa mortis) estão isentas. 
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LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
 
Art. 166 - São isentos do imposto: 
III - as doações às entidades beneficentes. 
 

QUESTÃO 30 (4000717629): 

Tomando como referência a Lei Nº 5.077/1989 do Estado de Alagoas, analise o item 
seguinte sobre o ITCD:  

No caso de sucessão provisória é exigível o ITCD, ressalvada a restituição com o 
aparecimento do ausente. 
 
( X ) CERTO  
(     ) ERRADO 
 
Solução: 
 
Exatamente. Suponha que Túlio, marido e pai de Helena, esteja em um veleiro que 
naufrague em uma ilha remota. Após um período previsto no Código Civil, seguindo 
todos os trâmites, ocorrerá a sucessão provisória. Para que seja declarada a 
sucessão definitiva, em regra, espera-se 10 anos contados do trânsito em julgado da 
sentença que declarou a sucessão provisória. 
 
O ITCD incidirá na sucessão provisória de Túlio para sua mulher e filha. Porém, caso 
Túlio reapareça antes da sucessão definitiva, ele terá direito a reaver os bens e o 
ITCD pago será ressarcido. 
 
LEI Nº 5.077/1989 – Lei que Dispõe sobre o ITCD no Estado de Alagoas 
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Art. 162 - O imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou 
direitos (ITCD) incide sobre as aquisições desses bens ou direitos por títulos de 
sucessão legitima ou testamentária ou por doação. 
§2º No caso de sucessão provisória é exigível o imposto, ressalvada a restituição com 
o aparecimento do ausente. 
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3. Gabarito Preenchido 

Questão Certo Errado 

1 X  

2  X 

3  X 

4 X  

5 X  

6 X  

7  X 

8 X  

9  X 

10 X  

11  X 

12  X 

13  X 

14  X 

15  X 

16 X  

17 X  

18 X  

19  X 

20 X  

21  X 

22  X 

23 X  
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24 X  

25  X 

26 X  

27  X 

28  X 

29  X 

30 X  
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CADERNOS DE QUESTÕES INÉDITAS DO SQ 

1. Questões Inéditas - Lei nº. 5.900/96 - Lei do ICMS do Estado de Alagoas 

Da Incidência 

Do Fato Gerador 

Da Exoneração do Imposto 

Da Base de Cálculo 

Do Local da Operação e da Prestação 

2. Questões Inéditas - Lei nº. 6.555/04 - Lei do IPVA do Estado de Alagoas 

Da Incidência 

Do Fato Gerador 

Da Não-Incidência e da Isenção 

Da Base de Cálculo 

Das Alíquotas 

Da Sujeição Passiva 

Do Lançamento 

Do Pagamento 

Da Restituição 

Da Fiscalização 

Do Cadastro 

Das Penalidades e Acréscimos 

3. Questões Inéditas - Lei nº. 5.077/89 - Lei do ITCD do Estado de Alagoas 

(Código Tributário Estadual) 

Do Fato Gerador e Sua Ocorrência 

Das Isenções 

Da Base de Cálculo 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/ef13d28e-6db7-4364-b634-e8f92a6b11a6
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/cb15a282-f79f-4b18-a2da-c50027e760c5
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/5ca4dc36-aec0-4ac4-aa2d-08f89291ada9
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/e4a761db-545f-44e9-9dca-3c1a944a824a
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/b56769cc-60cf-46ec-bc46-57547f75afce
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/5a7e05c1-1aae-4e84-931c-f594a72052bc
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/289fb80f-7d61-46bf-9b3a-14543f903152
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/fa47e3bf-2313-48a4-a35e-4614a889e5d1
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/d2b5a667-42e7-457d-b9a8-118d39d25f17
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/89d107a4-8095-49f5-8794-0006dda1d99a
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/f4caeedf-1a89-4eef-9070-ffade6bac05c
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/62bca7f1-12de-4c63-81ef-c787f3cebcf6
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/88b82d0a-70e0-42e6-926b-190a4a1316a5
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/c1c921b6-58b0-4aa1-bed5-663fcef2c782
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/f1a54769-7026-4abc-8bb4-4ea81a2f823d
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/c873d68b-96bb-4495-a98b-22566bc30b09
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/d2c58f98-cb23-4a33-a095-c5f56c7437a5
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/2709ef2e-1db0-4d37-94ca-29c0ed0b14f8
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/c091fd65-74ad-43e7-9083-39fecd16669f
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/a1dfd367-1c2e-4794-9bfa-85a5eaa845e0
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Da Alíquota 

Do Contribuinte 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/39c87aab-cbdf-4834-93e4-b3e091edc992
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/cadernos-e-simulados/cadernos/10e7e0c0-ad87-4fd4-8697-aaf7e4af99cb
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