


 

APRENSENTAÇÃO 

E-BOOK: 50 QUESTÕES MAIS DIFÍCEIS DO CEBRASPE 
(DIREITO TRIBUTÁRIO) 

 

Olá, Estrategista! 

A disciplina de Direito Tributário possui extrema relevância nos concursos públicos, principalmente para os 
concurseiros da Área Fiscal. É praticamente impossível se tornar um Auditor Fiscal sem dominar esta matéria. 

Por essa razão, em se tratando desta disciplina, não basta se preparar para acertar apenas as questões mais 
básicas. Acertar uma questão difícil da sua prova pode representar aquele ponto que fará a diferença na 
sua aprovação! 

Foi pensando nisso que elaboramos este e-book com as 50 questões mais difíceis do Cebraspe (Direito 
Tributário). De acordo com as estatísticas do nosso Sistema de Questões, as questões que você encontrará 
neste e-book possuem porcentagem de acerto entre 11% e 72%, tendo sido resolvidas por milhares de alunos 
nossos. 

Sabe o que isso significa?  

Se você conseguir acertá-las, você estará a frente de vários dos seus concorrentes. Porém, se errá-las, estará 
treinando para não correr o risco de errar esse mesmo assunto na sua prova! Não tem como sair perdendo 
nessa história. 

Mas agora, chega de papo e vamos ao que interessa... Bons estudos! 

 

Equipe Estratégia Concursos   



https://t.me/joinchat/ojLe1MK2jY8yZDkx
https://t.me/joinchat/apNbFirHKRdlNGEx
https://t.me/joinchat/z_SytnzBVvliYTQx
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-premium-1-ano-cartao-ate-12-x/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/curso/assinatura-basica-1-ano-cartao-ate-12-x/
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ENUNCIADOS DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1 – 11% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Amazonas | Cargo: Juiz Substituto (TJ AM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A empresa J Ltda. impetrou, em 20/7/2014, mandado de segurança para obter certidão negativa de débitos 
tributários na Fazenda do Estado do Amazonas. Ao seu nome estavam vinculados três débitos: um 
primeiro, já com decisão de primeira instância, pendente de intimação, mantendo o lançamento; um 
segundo, de ICMS, em relação ao qual o contribuinte alegou decadência, tendo o fato gerador ocorrido em 
20/6/2009, com declaração e pagamento parcial do tributo à época, sem que tivesse ocorrido até a data da 
impetração qualquer lançamento; e um terceiro, em fase de execução judicial, com penhora determinada, 
e não realizada, sobre o faturamento.  

Nessa situação hipotética,  

A. ocorrida a penhora sobre o faturamento, seria possível a expedição da certidão negativa, de acordo 
com o CTN. 

B. não havia possibilidade de expedição de certidão negativa, mas apenas de certidão positiva com 
efeitos de negativa. 

C. a expedição da certidão cabível estava condicionada ao depósito integral do terceiro débito 
discutido. 

D. não havia ocorrido a decadência do segundo débito, pois o início da contagem do prazo de 
decadência era 1.º/1/2010, por força de dispositivo do CTN. 

E. a prolação de decisão pela Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas cessou a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário que permitiria a expedição da certidão cabível. 

 

 

 

QUESTÃO 2 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Sergipe | Cargo: Notário e Registrador - Remoção (TJ SE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com relação à responsabilidade tributária do notário, do tabelião e do registrador, assinale a opção 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/447974708


 

correta.  

A. O Estado só pode exigir o ITBI de um tabelião se não tiver como recebê-lo do contribuinte. 

B. Segundo o CTN, a responsabilidade dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício é 
subsidiária. 

C. Admite-se, em relação à responsabilidade tributária solidária, o benefício de ordem. 

D. A atribuição da responsabilidade por determinado tributo, por lei, a um terceiro que não tenha 
relação com seu fato gerador caracteriza a responsabilidade tributária em sentido estrito. 

E. A responsabilidade tributária dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pode ser 
caracterizada como responsabilidade por substituição. 

 

 

QUESTÃO 3 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba| Cargo: Assessor 
Jurídico (CODEVASF) | Ano: 2021 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as normas e os princípios de direito tributário estabelecidos na Constituição Federal de 1988, 
no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar n.º 123/2006, julgue o item a seguir. 

Os tratados de direito tributário celebrados entre a União e os estados são considerados normas 
complementares e integram a legislação tributária.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/53068232
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/4000703476


 

QUESTÃO 4 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal | Cargo: Defensor Público (DPE DF) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue o seguinte item.  

Considere que, proposta execução fiscal contra determinado responsável tributário, tenha sido verificado 
que ele faleceu antes da propositura da ação. Nessa situação, a execução deverá ser direcionada ao espólio 
do devedor por meio de alteração do polo passivo da relação processual.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 5 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | Cargo: Analista Administrativo - 
Contabilidade (EBSERH) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere a noções básicas de tributos e a tratamento contábil aplicável aos impostos e às 
contribuições, julgue o item a seguir. 

No caso de importação de produtos de bens estrangeiros industrializados, a base de cálculo do IPI equivale 
ao preço normal do produto, acrescido não só das taxas exigidas para a entrada do produto no país, mas 
também dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61925019
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62045582


 

QUESTÃO 6 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - Direito 
(TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção correta acerca da situação hipotética em que uma autarquia federal instalada em um 
município cobre preço de seus usuários pela prestação de serviços.  

A. A autarquia federal é isenta de ISS. 

B. A autarquia isenta-se da cobrança de qualquer tributo em razão da aplicação da imunidade recíproca. 

C. A autarquia é contribuinte dos tributos estaduais e isenta dos tributos municipais. 

D. Caso o imóvel da autarquia federal seja vendido, a imunidade transfere-se para seu adquirente. 

E. A autarquia federal é contribuinte do tributo relativo ao IPTU. 

 

 

 

QUESTÃO 7 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Cargo: Procurador de Contas (MPC 
PA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1A9-I 

Determinada empresa brasileira de bebidas passou a vender, em janeiro de 2012, bebida gaseificada com 
sabor artificial. Após consultar escritório de advocacia externo a respeito da tributação de ICMS sobre o 
produto, a empresa o classificou como água gaseificada, sobre a qual incide alíquota de ICMS de 15%, 
conforme lei estadual. Em fevereiro do mesmo ano, a empresa declarou — mas não pagou — o ICMS 
devido sobre a venda do produto. 

Em julho de 2017, a empresa foi notificada em auto de infração que exigia não somente o pagamento do 
ICMS declarado e não pago em fevereiro de 2012, mas também o de valor relativo a 5% adicionais de 
alíquota: para a fiscalização, o produto deveria ter sido classificado como refrigerante, com alíquota 
aplicável de 20%. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62032895


 

A empresa apresentou defesa, alegando a decadência do referido lançamento, mas o pedido foi negado 
definitivamente pelo órgão de julgamento da administração tributária. Inscrito em dívida ativa o crédito 
decorrente do lançamento à alíquota de 20%, a Procuradoria-Geral do estado ajuizou execução fiscal. 
Contudo, o estabelecimento empresarial onde funcionava a empresa de bebidas havia sido adquirido por 
empresa de calçados, não tendo a empresa de bebidas comunicado esse fato ao fisco. Com isso, não foi 
possível a citação da empresa de bebidas, pois, à época da execução, a empresa de calçados já funcionava 
no domicílio declarado pela empresa de bebidas à administração tributária. 

Considerando a situação hipotética apresentada no texto 1A9-I, assinale a opção correta, com relação ao 
crédito tributário decorrente do lançamento notificado em julho de 2017 

A. O crédito declarado e não pago relativo à alíquota de 15% foi extinto pela prescrição, e o crédito 
relativo ao adicional de 5% foi extinto pela decadência. 

B. A íntegra do crédito tributário decorrente do lançamento foi extinta pela prescrição. 

C. A íntegra do crédito tributário decorrente do lançamento foi extinta pela decadência. 

D. O crédito tributário decorrente do lançamento não foi extinto, podendo, por essa razão, ser cobrado 
na execução fiscal ajuizada. 

E. O crédito tributário foi indevidamente constituído, pois a administração tributária não pode reavaliar 
a correção da classificação fiscal feita pelo contribuinte.  

 

 

 

QUESTÃO 8 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal Regional Federal (2ª Região) | Cargo: Juiz Federal (TRF) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Opera-se a dispensa legal de pagamento do tributo devido, pressupondo crédito tributário regularmente 
constituído, por meio da  

A. isenção. 

B. prescrição. 

C. decadência. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/202397441


 

D. imunidade. 

E. Remissão. 

 

 

 

QUESTÃO 9 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Cargo: Especialista em Regulação de 
Serviços de Transportes Aquaviários - Economia (ANTAQ) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação ao crédito tributário e o respectivo procedimento de cobrança, julgue o próximo item. 

O crédito tributário é excluído pela isenção, que, salvo disposição de lei em contrário, não é extensiva às 
taxas e tampouco poderá ser revogada em prejuízo do contribuinte beneficiário se for concedida sob 
condição. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 10 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | Cargo: Juiz Distrital (TJDFT) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinado empresário foi intimado validamente de um lançamento efetuado pela Subsecretaria da 
Receita da Secretaria de Fazenda do DF em 5/5/2006, referente a créditos tributários oriundos do ICMS, 
vencidos em 5/3/2001 e que não foram objeto de qualquer pagamento ou declaração de débito do 
contribuinte, sem que este, no entanto, tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação. Embora o 
contribuinte não tenha apresentado impugnação no prazo legal de trinta dias após a intimação do 
lançamento, o crédito tributário só foi inscrito em dívida ativa em 4/5/2011, e, posteriormente, em 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/26115792
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/58708253


 

1.º/10/2011, foi proposta a execução fiscal, tendo ocorrido a citação válida do devedor em 1.º/11/2011.  

Nessa situação hipotética, 

A. houve prescrição do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, ou seja, após o prazo previsto no art. 
150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

B. ocorreu a decadência do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário. 

C. não houve nem decadência nem prescrição. 

D. houve decadência do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, portanto, após o prazo de cinco anos 
previsto no art. 150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

E. ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário.  

 

 

 

QUESTÃO 11 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ RS) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A legislação tributária atribui particularidades à medida provisória enquanto instrumento com força de lei. 
Nesse sentido, é correto afirmar que 

A. é vedado o aumento de imposto por medida provisória que não possa ser votada no mesmo exercício 
financeiro de sua edição 

B. a exigibilidade de tributo instituído por medida provisória depende do cumprimento do princípio da 
legalidade estrita. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/32519518


 

C. as relações jurídico-tributárias decorrentes de medida provisória conservam-se por esta regidas no 
caso de não se  editar decreto legislativo no prazo de sessenta dias 

D. a eficácia de medida provisória que instituir tributo será vinculada a sua votação em prazo 
improrrogável de sessenta dias 

E. pode ser objeto de medida provisória a criação de tributos para custear despesas excepcionais que 
decorram de guerra internacional ou da iminência desta.  

 

 

 

QUESTÃO 12 – 53% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado do Amazonas | Cargo: Procurador do Estado (PGE AM) | Ano: 
2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o item seguinte. 

As limitações ao poder de tributar são normas de restrição da competência tributária taxativamente 
previstas na CF.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 13 – 53% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Ceará | Cargo: Promotor de Justiça (MP CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A exclusão do crédito tributário decorrente de infração à legislação tributária, concedida em caráter geral 
ou por despacho da autoridade administrativa, é chamada de 

A. isenção. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/48645164
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62119650


 

B. anistia. 

C. remissão 

D. moratória. 

E. compensação.  

 

 

 

 

QUESTÃO 14 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco | Cargo: Analista Judiciário de Procuradoria 
(PGE PE) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

À luz dos dispositivos constitucionais que regem o direito tributário, julgue o item a seguir. 

Tratamento favorável às empresas de pequeno porte será estabelecido por lei complementar, que poderá 
instituir regime único e obrigatório de arrecadação de impostos e contribuições para empresas 
contribuintes dessa natureza.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 15 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | Cargo: Juiz Estadual (TJDFT) | Ano: 
2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em 31/12/2009, o fisco de determinada unidade da Federação, por meio dos seus auditores, efetuou 
lançamento de ofício relativo ao tributo de ICMS e verificou inexatidão por parte da empresa Y no 
recolhimento e na declaração do referido imposto. O fisco intimou a contribuinte para que, no prazo de 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/1432223891
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/27371209


 

vinte dias, pagasse o crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu em 9/9/2009. No entanto, por 
inadvertência, foi omitido, na intimação, o prazo para a impugnação do lançamento. Após quatro anos e 
sete meses da data do lançamento, houve a inscrição em dívida ativa do débito da empresa Y. 
Posteriormente, o fisco propôs a ação de execução fiscal do crédito, tendo o despacho que determinou a 
citação ocorrido oito meses depois da inscrição do débito em dívida ativa. 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. A pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita, pois a inscrição em dívida ativa 
não interrompe a prescrição. 

B. O fisco praticou ato inválido ao realizar o lançamento de ofício, porque o ICMS é tributo sujeito a 
lançamento por homologação. 

C. Embora não tenha sido especificado o prazo de defesa, a intimação do lançamento em questão foi 
válida porque a duração do prazo de impugnação está prevista em lei. 

D. Como os prazos decadenciais não são interrompidos, ocorreu a decadência da exigibilidade da 
obrigação tributária. 

E. Na data do despacho que determinou a citação, o crédito tributário encontrava-se exigível pois a 
inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição.  

 

 

 

QUESTÃO 16 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ RS) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A administração tributária de um estado federado deverá propor execução fiscal em desfavor de um 
contribuinte pessoa física 

A. na capital do respectivo estado federado ou no foro de  domicílio do contribuinte. 

B. no foro de domicílio do contribuinte ou no lugar onde ele for encontrado 

C. na capital do respectivo estado federado ou no local da ocorrência do fato gerador que originou a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/45118243


 

execução. 

D. no local do fato gerador que originou a execução ou no foro de residência do contribuinte 

E. no foro de residência do contribuinte ou no local por ele escolhido.  

 

 

 

QUESTÃO 17 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Amazonas | Cargo: Juiz Substituto (TJ AM) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A indústria de armamentos A, considerando-se detentora de créditos fiscais do ICMS originados do uso de 
projéteis balísticos em testes de qualidade de seus produtos, visando obter a convalidação de 
compensação tributária realizada em sua contabilidade e declarada nos formulários próprios às 
autoridades tributárias, impetrou mandado de segurança preventivo contra possível ato do secretário 
executivo da Receita da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. 

Acerca do cabimento, da adequação e dos efeitos de tal ação em relação às autoridades administrativas, 
assinale a opção correta. 

A. A pretensão de obter créditos fiscais de ICMS pela utilização de projéteis balísticos em testes é 
incabível, já que, para que um produto intermediário gere créditos, é indispensável que ele integre o 
produto final. 

B. Embora o mandado de segurança em matéria de compensação tributária tenha efeitos 
condenatórios, é admissível sua utilização para convalidar compensação efetivada pelo contribuinte.  

C. É possível a convalidação de compensação efetivada pelo contribuinte, uma vez que é cabível a 
dilação probatória em mandado de segurança. 

D. O mandado de segurança preventivo em matéria de compensação tributária tem efeitos meramente 
declaratórios, de modo que é compatível com a convalidação de compensação efetivada pelo 
contribuinte. 

E. É cabível a declaração de compensação via mandamental, não podendo, todavia, o Poder Judiciário 
impor entraves para que a administração tributária apure a liquidez e certeza dos créditos apontados 
pelo contribuinte nas suas declarações e contabilidade.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/48873334


 

 

 

 

QUESTÃO 18 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça da Paraíba | Cargo: Juiz (TJ PB) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Uma empresa foi multada por auditor do estado, em fiscalização que tinha por objeto o ICMS, por não 
apresentar notas fiscais relativas à circulação de mercadorias. A empresa alegou que não dispunha das 
notas porque um diretor as havia subtraído para prática de fraude em proveito próprio. Informou ainda 
que, devido à fraude, esse dirigente havia sido condenado por furto, falsidade ideológica e sonegação, com 
sentença penal transitada em julgado. 

Acerca da responsabilidade pela multa nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. O diretor não poderá ser responsabilizado no âmbito tributário pela não apresentação das notas 
fiscais, pois a obrigação acessória pela guarda das notas é da empresa. 

B. Há responsabilidade solidária entre o diretor e a empresa no que se refere ao pagamento da multa, 
uma vez que o fato ilícito beneficiou a ambos. 

C. Por se tratar de infração com dolo específico, a responsabilidade é pessoal do diretor. 

D. Em razão da condenação penal transitada em julgado do diretor, nem ele nem a empresa poderão ser 
autuados administrativamente, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. 

E. O pagamento da multa deve ser feito pela empresa, que, no entanto, poderá promover ação 
regressiva contra o ex-diretor. 

 

 

 

QUESTÃO 19 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - Direito 
(TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/447967071
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/14059897


 

Assinale a opção correta a respeito da situação hipotética em que determinada faculdade instituída pela 
iniciativa privada cobra altas mensalidades e obtém lucros muito relevantes. 

A. A imunidade tributária somente é concedida à instituição educacional que não aufere lucro, uma vez 
que a CF expressamente direciona essa benesse às instituições sem fins lucrativos. 

B. A instituição educacional tem direito de gozar da imunidade prevista na CF e não pagar os tributos 
incidentes sobre suas atividades, desde que todo o lucro seja investido nos seus objetivos 
institucionais, nos termos da lei, sem que haja distribuição desses valores de forma disfarçada. 

C. No caso de instituições educacionais, a imunidade é absoluta não havendo qualquer regulamentação 
infraconstitucional para o gozo dessa imunidade. 

D. A distribuição de lucro apenas entre os diretores da instituição de ensino não impede o gozo da 
imunidade tributária, pois o lucro é ínsito à atividade da iniciativa privada. 

E. Enquanto não ocorre a descaracterização da imunidade pelo fisco estadual, a instituição educacional 
pode gozar da imunidade, sem cobrança retroativa dos tributos devidos. 

 

 

 

QUESTÃO 20 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Tocantins | Cargo: Defensor Público (DPE TO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que concerne à extinção do crédito tributário, assinale a opção correta. 

A. O vencimento do crédito tributário ocorre dez dias depois da data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do cálculo do montante do tributo devido. 

B. A lei pode autorizar a compensação de crédito tributário com créditos vencidos, líquidos e certos, 
possibilidade vedada para os vincendos. 

C. De acordo com o STJ, a remissão de juros de mora insertos na composição do crédito tributário não 
enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a 
exigibilidade desse mesmo crédito tributário. 

D. A concessão de medida liminar em mandado de segurança configura hipótese de extinção do crédito 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62032918


 

tributário. 

E. Caso a legislação tributária não disponha a respeito do local de pagamento do tributo, ele deve ser 
efetuado na repartição competente do local da ocorrência do fato gerador. 

 

 

 

QUESTÃO 21 – 56% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | Cargo: Juiz (TJ BA) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tratado internacional sobre matéria tributária assinado pelo Brasil passa a vigorar no ordenamento jurídico 
interno na data 

A. de início da vigência do decreto legislativo que aprovar o respectivo projeto de tratado internacional. 

B. de início da vigência do decreto que o promulgar. 

C. estabelecida pelo próprio tratado. 

D. da troca dos instrumentos de ratificação. 

E. da assinatura do projeto de tratado internacional.  

 

 

 

 

QUESTÃO 22 – 57% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal | Cargo: Defensor Público (DPE DF) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue o seguinte item.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62107938
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/15077720


 

A responsabilidade dos pais pelos tributos devidos pelos filhos é, de acordo com o CTN, solidária e pessoal.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 23 – 57% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Procurador Federal (AGU) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

De acordo com as normas relativas a parcelamento, cautelar fiscal e repetição de tributos, julgue o item 
que se segue. 

Um município, ao estabelecer, por lei, um parcelamento tributário, poderá, facultativamente, excluir a 
incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 24 – 58% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina | Cargo: Auditor de Controle Externo - 
Especialidade - Direito (TCE SC) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Autoridade fiscal de determinado município foi denunciada no tribunal de contas do estado (TCE) por ter 
emitido certidão positiva com efeitos de negativa para uma empresa que detinha débitos de imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) com o município. Na denúncia, constava que a certidão havia sido 
expedida durante o período em que era analisado, em processo administrativo tributário, o recurso 
interposto pela empresa contra a decisão em primeira instância, que havia julgado improcedente a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/61925043
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/25744321


 

impugnação do contribuinte e concluído pela subsistência do auto de infração, dada a existência de débito 
da empresa. 

A esse respeito, dispõe o Código Tributário Nacional (CTN): 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o 
período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será 
fornecida dentro de dez dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa. 

Considerando essa situação hipotética e os artigos do CTN apresentados, julgue o item a seguir 

Caso a empresa exportasse para outros países serviços desenvolvidos no Brasil e pagos por residentes no 
exterior, não haveria incidência do ISS, e não haveria, também, impedimento à expedição da certidão 
negativa de débitos.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 25 – 59% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Maranhense de Administração Portuária | Cargo: Área Jurídica (EMAP) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação aos limites do poder de tributar, julgue o item que segue. 

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária recíproca prevista na 
Constituição Federal de 1988 foi estendida às empresas públicas. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/45218677


 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 26 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinado contribuinte solicitou parcelamento de dívida logo após a lavratura do auto de infração pelo 
Fisco contra ele, no qual lhe fora imputada fraude em razão de práticas fiscais que acarretaram a supressão 
de tributos. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

Na situação apresentada, o parcelamento gera a suspensão da obrigação tributária.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 27 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Defensor Público (DPE RO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção correta acerca da instituição de tributos. 

A. É válida a cobrança, pelo município, de contribuição de melhoria que estabeleça como base de 
cálculo a valorização dos imóveis.  

B. As universidades públicas podem instituir taxa de matrícula com o objetivo de custear programa de 
assistência a alunos carentes.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/240077579
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/29046844


 

C. É legítimo o estabelecimento, pelo município, de taxa de renovação anual de licença para localização, 
instalação e funcionamento de estabelecimento comercial, para custear o poder de polícia para tal 
fim instituído.  

D. É válida a cobrança, pela União, de taxa de fiscalização de atividade poluidora, ainda que não 
exercida, de fato, qualquer fiscalização, ingressando o tributo nos cofres públicos como se imposto 
fosse, dada sua competência residual.  

E. É legal a instituição de taxa municipal para custear a limpeza dos logradouros públicos, já que tal 
serviço é específico, divisível e possível de ser vinculado a cada contribuinte.  

 

 

 

QUESTÃO 28 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Suponha que determinado empresário tenha adquirido o imóvel de um estabelecimento comercial 
completamente vazio e tenha dado continuidade à exploração, sob outra razão social, do mesmo ramo do 
comércio, e que os alienantes tenham prosseguido na exploração da atividade a partir do quinto mês após 
a alienação. Considerando essa situação hipotética e aspectos gerais da sucessão empresarial, julgue o 
item que se segue. 

O alienante continua responsável pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial, 
podendo a dívida integral ser cobrada do adquirente, observando-se o benefício de ordem.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/54588174
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QUESTÃO 29 – 62% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | Cargo: Procurador do Ministério Público (TCE 
PB) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em determinado estado da Federação, projeto de lei estadual propõe a instituição de cobrança de valor 
para custear o pagamento da munição utilizada pela força de segurança pública dessa unidade federada, 
com o fim único de possibilitar que os membros da corporação possam portar armas municiadas. 

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. A cobrança que o mencionado estado pretende instituir não poderá ser feita, uma vez que a 
segurança pública é um serviço público primário. 

B. O valor em questão deverá servir para o pagamento dos custos, ou seja, da taxa instituída em razão 
do exercício do poder de polícia. 

C. A proposta em questão é inconstitucional, em virtude de a referida cobrança ser uma taxa e, como 
tal, não poder ter base de cálculo idêntica à de imposto já existente e que possui finalidade específica 
de custear a segurança pública no estado. 

D. D. O referido estado poderá instituir a cobrança, por se tratar de tributo na modalidade taxa de 
serviço. 

E. E. O citado estado poderá instituir a cobrança do referido preço público, por se tratar de serviço 
público posto à disposição dos contribuintes.  

 

 

 

QUESTÃO 30 – 63% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Tribunal de Contas do Estado verificou que determinado estado da Federação deixou de recolher 
imposto sobre doação a filhos menores, embora a legislação considere o donatário como contribuinte. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/60845363


 

Nessa situação hipotética, os pais 

A. terão responsabilidade pessoal. 

B. terão responsabilidade por substituição. 

C. terão responsabilidade solidária. 

D. não serão responsáveis tributários. 

E. terão responsabilidade subsidiária.  

 

 

 

QUESTÃO 31 – 64% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Defensor Público (DPE RO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Duas pessoas constituíram sociedade comercial e, sendo ambas responsáveis pela gerência e 
administração da empresa, estabeleceram responsabilidades pelas dívidas contraídas, limitadas ao capital 
integralizado. A partir de determinado momento, os sócios passaram a não enviar para a contabilidade 
parte das notas fiscais emitidas nas operações realizadas e, em consequência, a apuração do tributo foi 
efetivada sem que fossem considerados os referidos fatos geradores, o que aumentou o lucro e a retirada 
dos sócios. O fisco constatou o fato e efetuou o lançamento tributário, que, com os acréscimos de multa e 
correção monetária, ultrapassou o valor do capital integralizado da referida sociedade comercial. 

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta. 

A. Tratando-se de empresa optante pelo simples nacional, inexiste solidariedade dos sócios pelas 
dívidas contraídas pela sociedade comercial.  

B. Dada a redução criminosa de débito tributário, o fisco deverá lavrar o auto de infração e, ao mesmo 
tempo, apresentar representação fiscal ao MP para promover a ação penal.  

C. Sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado, apesar de o fisco lançar o total do crédito 
tributário, este somente será satisfeito caso se respeite o limite do capital.  

D. Caso conste da certidão de inscrição do débito em dívida ativa o nome dos sócios como responsáveis 
pela dívida tributária, a execução fiscal poderá ser proposta contra a sociedade e os respectivos 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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sócios.  

E. Ainda que constem da certidão de inscrição do débito em dívida ativa os nomes dos dois sócios, para 
incluí-los no polo passivo da execução fiscal, o credor deverá comprovar a condição de devedor 
solidário.  

 

 

 

QUESTÃO 32 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública da União | Cargo: Defensor Público (DPU) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o seguinte item com base nas normas gerais de direito tributário. 

Os costumes, como as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, não são 
expressamente citados entre as fontes destinadas a colmatar lacunas na legislação tributária; eles são, sim, 
considerados normas complementares das leis, dos tratados e convenções internacionais e dos decretos.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 33 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os convênios que, celebrados entre os entes da Federação, estabelecem regras sobre a concessão de 
benefícios fiscais têm, de acordo com o CTN, natureza de 

A. lei ordinária federal, decididas em âmbito federal. 

B. atos administrativos com hierarquia de leis ordinárias, dada a exigência constitucional de lei 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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específica para a concessão de benefícios fiscais.  

C. normas administrativas com a mesma hierarquia das resoluções fixadas pelo Senado Federal, em 
relação ao estabelecimento de alíquotas interestaduais do ICMS. 

D. normas complementares, consideradas fonte formal secundária do direito tributário, dado que 
adstritas à predominância das normas contidas nas fontes principais.  

E. leis complementares federal, visto que regrarão norma prevista na CF.  

 

 

 

 

QUESTÃO 34 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da concessão, pelos entes da Federação, de benefício fiscal em relação ao ICMS, julgue os item 
subsecutivo. 

Não há obrigatoriedade de a concessão de benefícios fiscais ser feita por lei complementar estadual.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 35 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Paraná | Cargo: Analista de Controle Externo - Área 
Jurídica (TCE PR) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere a obrigação tributária, assinale a opção correta. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/21626699
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/29046707


 

A. Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

B. A pessoa jurídica de direito privado que adquira outro estabelecimento comercial não responderá 
pelos tributos do estabelecimento adquirido, ainda que a alienação se dê em processo de falência ou 
recuperação judicial. 

C. No que se refere a infrações que têm como elementar o dolo específico, a responsabilidade do 
agente é pessoal. 

D. O sujeito ativo da obrigação tributária pode ser a pessoa jurídica de direito privado titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

E. Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados se suspensiva a condição 
desde o momento da prática do ato.  

 

 

 

QUESTÃO 36 – 66% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Procurador de Contas (MPC PA) | 
Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1A9-I 

Determinada empresa brasileira de bebidas passou a vender, em janeiro de 2012, bebida gaseificada com 
sabor artificial. Após consultar escritório de advocacia externo a respeito da tributação de ICMS sobre o 
produto, a empresa o classificou como água gaseificada, sobre a qual incide alíquota de ICMS de 15%, 
conforme lei estadual. Em fevereiro do mesmo ano, a empresa declarou — mas não pagou — o ICMS 
devido sobre a venda do produto.  

Em julho de 2017, a empresa foi notificada em auto de infração que exigia não somente o pagamento do 
ICMS declarado e não pago em fevereiro de 2012, mas também o de valor relativo a 5% adicionais de 
alíquota: para a fiscalização, o produto deveria ter sido classificado como refrigerante, com alíquota 
aplicável de 20%.  

A empresa apresentou defesa, alegando a decadência do referido lançamento, mas o pedido foi negado 
definitivamente pelo órgão de julgamento da administração tributária. Inscrito em dívida ativa o crédito 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/62019727


 

decorrente do lançamento à alíquota de 20%, a Procuradoria-Geral do estado ajuizou execução fiscal. 
Contudo, o estabelecimento empresarial onde funcionava a empresa de bebidas havia sido adquirido por 
empresa de calçados, não tendo a empresa de bebidas comunicado esse fato ao fisco. Com isso, não foi 
possível a citação da empresa de bebidas, pois, à época da execução, a empresa de calçados já funcionava 
no domicílio declarado pela empresa de bebidas à administração tributária. 

Na situação hipotética apresentada no texto 1A9-I, o redirecionamento da execução fiscal  

A. ao eventual sócio-gerente atual da empresa de bebidas não é permitido, pois não se pode presumir a 
dissolução irregular da empresa apenas por ela deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem 
comunicação ao fisco.  

B. ao escritório de advocacia que prestou orientação jurídica à empresa de bebidas é permitido, haja 
vista interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do CTN.  

C. a eventual sócio-gerente da empresa de bebidas é permitido, desde que este tenha ostentado essa 
condição ao tempo da dissolução irregular e da ocorrência do fato gerador, cumulativamente.  

D. a qualquer sócio de capital da empresa de bebidas é permitido.  

E. à empresa de calçados é permitido, uma vez que esta adquiriu o estabelecimento empresarial da 
empresa de bebidas. 

 

 

 

QUESTÃO 37 – 67% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Procurador Federal (AGU) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item que se seguem de acordo com as normas do Código Tributário Nacional relativas a domicílio 
e responsabilidade tributários. 

O fato de determinado diretor de uma empresa, mediante infração ao respectivo contrato social, praticar 
atos que configurem fato gerador de certo imposto torna esse diretor devedor solidário relativamente ao 
tributo originalmente imputado à empresa.  

(    ) CERTO 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/202401677


 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 38 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Procurador de Contas (MPC PA) | 
Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

De acordo com a jurisprudência do STF, é constitucional a cobrança de taxa 

A. para custeio de serviço de iluminação pública. 

B. para o custeio de serviço de limpeza de logradouros públicos. 

C. de fiscalização em função da área de estabelecimento. 

D. de localização e funcionamento em função do número de empregados de uma empresa. 

E. para emissão ou remessa de guia de pagamento de outros tributos. 

 

 

 

QUESTÃO 39 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um contribuinte pretende compensar parcialmente tributo municipal com valores reconhecidos como 
repetição de indébito tributário municipal em sentença declaratória transitada em julgado. 

Nos termos do CTN e à luz da doutrina, essa compensação 

A. é regida pelas normas previstas no Código Civil. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/20005555
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/202368765


 

B. poderá ocorrer mesmo que o valor devido ao particular for vincendo. 

C. poderá ocorrer com créditos judiciais ainda não liquidados.  

D. é hipótese de exclusão do crédito tributário. 

E. amortizará primeiro os juros e depois o débito principal da obrigação tributária.  

 

 

 

QUESTÃO 40 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um auditor de contas verificou que lei tributária havia entrado em vigência quando o fato gerador teve 
início, mas que este ainda não havia sido concluído. 

Nessa situação hipotética, conforme o CTN, 

A. deverá ser aplicada a legislação tributária se esta impuser pena menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da prática do ato, desde que a nova lei seja expressamente interpretativa. 

B. deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal quanto ao tratamento dado aos fatos 
geradores pendentes.  

C. deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, mesmo que não se trate de lei 
interpretativa. 

D. não deverá ser aplicada a lei tributária, que se impõe exclusivamente para fatos geradores futuros.  

E. deverá ser aplicada a legislação tributária somente se se tratar de lei interpretativa.  

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/221453080
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/221348540


 

QUESTÃO 41 – 69% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal | Cargo: Procurador do Ministério Público (TC DF) | 
Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item subsequente, acerca dos impostos da União. 

O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a disponibilidade financeira 
da renda.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 42 – 69% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) | Cargo: Procurador Municipal (Pref Campo 
Grande/MS) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

À luz das disposições do Código Tributário Nacional, julgue o item seguinte. 

As garantias do crédito tributário incluem a presunção relativa de fraude à execução e a indisponibilidade 
judicial de bens do devedor regularmente citado que não paga, não indica bens à penhora 
tempestivamente e em cujo patrimônio não há bens penhoráveis.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/13304731
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/619848899


 

QUESTÃO 43 – 70% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Maranhense de Administração Portuária | Cargo: Área Jurídica (EMAP) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Tributário Nacional. 

Os municípios participam da partilha do produto de tributos, incluída a arrecadação da contribuição de 
intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação de petróleo e derivados.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 44 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (CE) | Cargo: Procurador Municipal (PGM 
Fortaleza/CE) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições do CTN a respeito de legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e 
integração, julgue o item subsequente. 

A interpretação da legislação tributária a partir dos princípios gerais de direito privado é realizada para 
identificar o conceito, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, determinando, assim, a 
definição dos respectivos efeitos tributários.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/239772489
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/416150898


 

QUESTÃO 45 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Polícia Civil do Estado de Goiás | Cargo: Delegado de Polícia (PC GO) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O estado de Goiás instituiu, por lei ordinária, um departamento de fiscalização de postos de gasolina com 
objetivo de aferir permanentemente as condições de segurança e vigilância de tais locais, estabelecendo 
um licenciamento especial e anual para o funcionamento de tais estabelecimentos e instituindo uma taxa 
anual de R$ 1.000 a ser paga pelos empresários, relacionada a tal atividade estatal. 

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. A instituição do departamento de fiscalização de postos de gasolina como órgão competente com 
funcionamento regular é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. 

B. É desnecessária, para justificar a cobrança de taxa, a criação de órgão específico para o desempenho 
das atividades de fiscalização de postos de gasolina, por se tratar de competências inerentes às 
autoridades de segurança pública. 

C. Para observar o princípio da capacidade contributiva, a taxa deveria ter correspondência com o valor 
venal do imóvel a ser fiscalizado, sendo inconstitucional a cobrança de valor fixo por 
estabelecimento. 

D. A taxa em questão é inconstitucional, já que a segurança pública é um dever do Estado, constituindo 
um serviço indivisível, a ser mantido apenas por impostos, o que torna incabível a cobrança de taxa. 

E. Por ter caráter contraprestacional, a taxa só será devida caso o departamento de fiscalização de 
postos de gasolina faça visitas periódicas aos estabelecimentos, certificando-se do cumprimento das 
normas de segurança e vigilância de tais locais, de acordo com a legislação.  

 

 

 

QUESTÃO 46 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Polícia Federal / Banca: CESPE (CEBRASPE) | Cargo: Perito Criminal Federal - Área 1 (PF) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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respeito de obrigação tributária sobre ganho de capitais, de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de 
crimes previdenciários. 

Gustavo e Eduardo firmaram, por meio de instrumento particular, um contrato de transmissão de posse de 
imóvel urbano. Nessa situação, a municipalidade poderá exigir do adquirente Eduardo as eventuais 
obrigações provenientes do IPTU relativas ao período anterior à assinatura do contrato de transmissão de 
posse.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 47 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (CE) | Cargo: Procurador Municipal (PGM 
Fortaleza/CE) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o seguinte item, a respeito de obrigação tributária e crédito tributário. 

O CTN qualifica como obrigação tributária principal aquela que tem por objeto uma prestação pecuniária, 
distinguindo-a da obrigação tributária acessória, cujo objeto abrange as condutas positivas e negativas 
exigidas do sujeito passivo em prol dos interesses da administração tributária e as penalidades decorrentes 
do descumprimento desses deveres instrumentais. 

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/11777210
https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/416224000


 

QUESTÃO 48 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Suponha que determinado empresário tenha adquirido o imóvel de um estabelecimento comercial 
completamente vazio e tenha dado continuidade à exploração, sob outra razão social, do mesmo ramo do 
comércio, e que os alienantes tenham prosseguido na exploração da atividade a partir do quinto mês após 
a alienação. Considerando essa situação hipotética e aspectos gerais da sucessão empresarial, julgue o 
item que se segue. 

O adquirente responde solidariamente pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial.  

(    ) CERTO 

(    ) ERRADO 

 

 

 

QUESTÃO 49 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal Regional Federal (1ª Região) | Cargo: Juiz Federal Substituto (TRF) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Contribuinte devedor de tributo, após ter sido lavrado contra ele auto de infração pelo fisco, solicitou o 
pagamento do valor apurado por meio de compensação por precatórios e realizou, de forma parcelada, o 
pagamento do sinal exigido de 10%. Após a quitação do sinal, o contribuinte apresentou os precatórios 
para análise da certeza e liquidez dos títulos.  

Em face dessa situação hipotética e do que prevê a legislação tributária vigente, assinale a opção correta. 

A. A compensação por precatórios deve seguir, de forma subsidiária, as regras gerais da moratória. 

B. O fato de a administração tributária aceitar os precatórios, após o pagamento do sinal, para a análise 
da certeza e liquidez gera a extinção do crédito tributário. 

C. O parcelamento do sinal dado como exigência para o processamento do pedido de compensação não 
pode ser entendido como parcelamento do débito tributário.  

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

https://concursos.estrategiaeducacional.com.br/questoes/29047113


 

D. A solicitação da compensação por precatórios gera, desde o início, a suspensão do crédito tributário, 
uma vez que o sinal foi parcelado. 

E. O parcelamento e a compensação possuem a mesma natureza jurídica. 

 

 

 

QUESTÃO 50 – 72% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Acre| Cargo: Promotor de Justiça (MP AC)| Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Depósito clandestino de bebidas encontrado pelo fisco com grande quantidade de mercadorias e sem 
relação com qualquer outra sociedade comercial, foi lacrado, tendo sido lavrado auto de infração em nome 
de João, que, responsável pelo depósito e com residência fixa em outro estado, aparecia no depósito uma 
vez por semana. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. Por ser clandestino, o depósito não possui capacidade tributária passiva, o que se estende a João. 

B. O princípio da autonomia do estabelecimento deve ser aplicado quando há várias filiais de uma 
mesma empresa, o que ocorre, via de regra, na cobrança de ICMS, cujos domicílios tributários devem 
ser considerados individualmente, ou seja, cada estabelecimento será considerado unidade autônoma 
para os fins fiscais. 

C. A modalidade de lançamento realizada pelo fisco foi a de lançamento por homologação, visto que se 
trata de ICMS 

D. Do ponto de vista do direito tributário, João é considerado responsável tributário, e não contribuinte. 

E. O domicílio tributário do sujeito passivo é o da residência fixa de João, ou seja, fora do local da 
entidade tributante. 

 

 

 

 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 

Clique na coruja para resolver essa questão 
diretamente em nosso Sistema de Questões. 
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SOLUÇÕES DAS QUESTÕES 
QUESTÃO 1 – 11% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Amazonas | Cargo: Juiz Substituto (TJ AM) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A empresa J Ltda. impetrou, em 20/7/2014, mandado de segurança para obter certidão negativa de débitos 
tributários na Fazenda do Estado do Amazonas. Ao seu nome estavam vinculados três débitos: um 
primeiro, já com decisão de primeira instância, pendente de intimação, mantendo o lançamento; um 
segundo, de ICMS, em relação ao qual o contribuinte alegou decadência, tendo o fato gerador ocorrido em 
20/6/2009, com declaração e pagamento parcial do tributo à época, sem que tivesse ocorrido até a data da 
impetração qualquer lançamento; e um terceiro, em fase de execução judicial, com penhora determinada, 
e não realizada, sobre o faturamento.  

Nessa situação hipotética,  

A. ocorrida a penhora sobre o faturamento, seria possível a expedição da certidão negativa, de acordo 
com o CTN. 

B. não havia possibilidade de expedição de certidão negativa, mas apenas de certidão positiva com 
efeitos de negativa. 

C. a expedição da certidão cabível estava condicionada ao depósito integral do terceiro débito discutido. 

D. não havia ocorrido a decadência do segundo débito, pois o início da contagem do prazo de decadência 
era 1.º/1/2010, por força de dispositivo do CTN. 

E. a prolação de decisão pela Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas cessou a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário que permitiria a expedição da certidão cabível. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobra conhecimento acerca da emissão de certidões negativas, disciplinadas nos arts. 205 e 
seguintes do CTN. Essas certidões são utilizadas como prova de inexistência de dívida tributária exigível. 

A. ocorrida a penhora sobre o faturamento, seria possível a expedição da certidão negativa, de acordo 
com o CTN. 

ERRADO 

Nos termos do art. 206 do CTN, a penhora sobre o faturamento daria possibilidade da emissão de certidão 



 

positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206. Errada, portanto, a alternativa. 

B. não havia possibilidade de expedição de certidão negativa, mas apenas de certidão positiva com 
efeitos de negativa. 

ERRADO 

Nos termos do art. 206 do CTN, é possível a expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. 

C. a expedição da certidão cabível estava condicionada ao depósito integral do terceiro débito discutido. 

CERTO 

Nos termos do art. 206 do CTN, nesse caso seria possível a expedição da certidão positiva com efeitos de 
negativa. 

D. não havia ocorrido a decadência do segundo débito, pois o início da contagem do prazo de decadência 
era 1.º/1/2010, por força de dispositivo do CTN. 

ERRADO 

Nos termos do art. 150, §4º do CTN, o prazo decadencial do crédito, cujo início se deu na data do fato 
gerador, já havia transcorrido. 

E. a prolação de decisão pela Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas cessou a suspensão da 
exigibilidade do crédito tributário que permitiria a expedição da certidão cabível. 

ERRADO 

A suspensão do crédito tributário se mantém, na fase recursal do processo administrativo fiscal, de 
maneira que a certidão positiva com efeitos de negativa pode ser expedida, nos termos do art. 206 do CTN. 

 

QUESTÃO 2 – 35% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Sergipe | Cargo: Notário e Registrador - Remoção (TJ SE) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Com relação à responsabilidade tributária do notário, do tabelião e do registrador, assinale a opção 
correta.  

A. O Estado só pode exigir o ITBI de um tabelião se não tiver como recebê-lo do contribuinte. 



 

B. Segundo o CTN, a responsabilidade dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício é 
subsidiária. 

C. Admite-se, em relação à responsabilidade tributária solidária, o benefício de ordem. 

D. A atribuição da responsabilidade por determinado tributo, por lei, a um terceiro que não tenha 
relação com seu fato gerador caracteriza a responsabilidade tributária em sentido estrito. 

E. A responsabilidade tributária dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pode ser 
caracterizada como responsabilidade por substituição. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão demanda do aluno o conhecimento do tema responsabilidade tributária, previsto no CTN. 

A. O Estado só pode exigir o ITBI de um tabelião se não tiver como recebê-lo do contribuinte. 

CERTO 

A questão está correta, pois, de fato, o Estado só pode exigir o ITBI de um tabelião se não tiver como 
recebê-lo do contribuinte, de acordo com o art. 134, CTN. 

B. Segundo o CTN, a responsabilidade dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício é 
subsidiária. 

ERRADO 

A questão está errada, pois a responsabilidade é solidária, de acordo com o art 134, VI do CTN. 

C. Admite-se, em relação à responsabilidade tributária solidária, o benefício de ordem. 

ERRADO 

A questão está errada, pois, a solidariedade não comporta benefício de ordem, de acordo com o art. 124, 
do CTN. 

D. A atribuição da responsabilidade por determinado tributo, por lei, a um terceiro que não tenha 
relação com seu fato gerador caracteriza a responsabilidade tributária em sentido estrito. 

ERRADO 

A atribuição da responsabilidade por determinado tributo, por lei, a um terceiro que não tenha relação 
com seu fato gerador caracteriza a responsabilidade tributária em sentido lato ou amplo. 

E. A responsabilidade tributária dos tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pode ser 



 

caracterizada como responsabilidade por substituição. 

ERRADO 

A questão está errada, pois no caso a responsabilidade do Tabelião ou escrivão é solidária.  

Na responsabilidade por substituição, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou 
parcial da referida obrigação, o que não ocorre nesse caso. 

 

QUESTÃO 3 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba| Cargo: Assessor 
Jurídico (CODEVASF) | Ano: 2021 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as normas e os princípios de direito tributário estabelecidos na Constituição Federal de 1988, 
no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar n.º 123/2006, julgue o item a seguir. 

Os tratados de direito tributário celebrados entre a União e os estados são considerados normas 
complementares e integram a legislação tributária.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

O gabarito preliminar dado pela banca foi CORRETO, porém, no resultado definitivo, a banca alterou 
para ERRADO com a seguinte justificativa: "Deferido com alteração. Não há que se falar em tratados 
celebrados entre entes federativos nacionais". 

As normas complementares da legislação tributária são elencadas no artigo 100 do CTN. 

CTN 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 
decretos: 



 

I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia 
normativa; 

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas; 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Logo, percebe-se que o CTN não prevê tratados celebrados entre entes federativos nacionais, como União 
e os Estados, nessa lista. De fato, os entes federados não celebram tratados entre si, mas sim convênios. 
Estes, por sua vez, fazem parte das normas complementares da legislação tributária.  

Portanto, a banca acertou ao alterar o gabarito para ERRADO. 

 

QUESTÃO 4 – 38% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal | Cargo: Defensor Público (DPE DF) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue o seguinte item.  

Considere que, proposta execução fiscal contra determinado responsável tributário, tenha sido verificado 
que ele faleceu antes da propositura da ação. Nessa situação, a execução deverá ser direcionada ao espólio 
do devedor por meio de alteração do polo passivo da relação processual.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Abaixo: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA 
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o 
preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse 
de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade 



 

passiva, uma vez que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada 
em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja 
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, 
VI, do Código de Processo Civil. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida 
do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração do título 
executivo para modificar o sujeito passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre 
o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "a Fazenda Pública pode 
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de 
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo 
regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1056606 RJ 2008/0100281-2, Relator: Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 
19/05/2010)" 

Dessa forma, a ação iniciada contra devedor, com citação válida, pode ser redirecionada ao espólio se a 
morte ocorre durante o processo de execução. Mas se a morte antecede a execução, como no caso, não se 
pode falar em substituição da certidão de dívida ativa.  

 

QUESTÃO 5 – 40% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | Cargo: Analista Administrativo - 
Contabilidade (EBSERH) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere a noções básicas de tributos e a tratamento contábil aplicável aos impostos e às 
contribuições, julgue o item a seguir. 

No caso de importação de produtos de bens estrangeiros industrializados, a base de cálculo do IPI equivale 
ao preço normal do produto, acrescido não só das taxas exigidas para a entrada do produto no país, mas 
também dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
 
CTN Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador 
(...) 
 



 

I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 
 
CTN Art. 47. A base de cálculo do imposto é:  
 
I - no caso do inciso I do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso II do artigo 20, acrescido 
do montante: 
 
a) do imposto sobre a importação; -> Faltou essa parcela 
b) das taxas exigidas para entrada do produto no País; 
c) dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis; 
 
O erro da questão é bem sútil, pois a assertiva omite o imposto de importação na base de cálculo do IPI. 
 
Mas o CESPE não considera questão incompleta, em regra, como correta? Verdade, esse é o entendimento 
na maioria das questões, porém a questão pede o "equivale", logo julgo que a questão quer uma 
igualdade... por isso do erro ser tão sútil. 
 
Pelo CTN: BC IPI = preço normal + I.I + Taxa + encargo  

Pela assertiva: BC IPI = preço normal + Taxa + encargo  

 

QUESTÃO 6 – 41% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - Direito 
(TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção correta acerca da situação hipotética em que uma autarquia federal instalada em um 
município cobre preço de seus usuários pela prestação de serviços.  

A. A autarquia federal é isenta de ISS. 

B. A autarquia isenta-se da cobrança de qualquer tributo em razão da aplicação da imunidade recíproca. 

C. A autarquia é contribuinte dos tributos estaduais e isenta dos tributos municipais. 

D. Caso o imóvel da autarquia federal seja vendido, a imunidade transfere-se para seu adquirente. 

E. A autarquia federal é contribuinte do tributo relativo ao IPTU. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA E 

E. A autarquia federal é contribuinte do tributo relativo ao IPTU. 



 

Como essa autarquia cobra preço de seus usuários pela prestação de serviços, não estará ao alcance da 
imunidade prevista no Art. 150, VI, § 2º. Ou seja, ela será contribuinte em relação aos impostos municipais, 
estaduais e federais. 

 

QUESTÃO 7 – 43% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Cargo: Procurador de Contas (MPC 
PA) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1A9-I 

Determinada empresa brasileira de bebidas passou a vender, em janeiro de 2012, bebida gaseificada com 
sabor artificial. Após consultar escritório de advocacia externo a respeito da tributação de ICMS sobre o 
produto, a empresa o classificou como água gaseificada, sobre a qual incide alíquota de ICMS de 15%, 
conforme lei estadual. Em fevereiro do mesmo ano, a empresa declarou — mas não pagou — o ICMS 
devido sobre a venda do produto. 

Em julho de 2017, a empresa foi notificada em auto de infração que exigia não somente o pagamento do 
ICMS declarado e não pago em fevereiro de 2012, mas também o de valor relativo a 5% adicionais de 
alíquota: para a fiscalização, o produto deveria ter sido classificado como refrigerante, com alíquota 
aplicável de 20%. 

A empresa apresentou defesa, alegando a decadência do referido lançamento, mas o pedido foi negado 
definitivamente pelo órgão de julgamento da administração tributária. Inscrito em dívida ativa o crédito 
decorrente do lançamento à alíquota de 20%, a Procuradoria-Geral do estado ajuizou execução fiscal. 
Contudo, o estabelecimento empresarial onde funcionava a empresa de bebidas havia sido adquirido por 
empresa de calçados, não tendo a empresa de bebidas comunicado esse fato ao fisco. Com isso, não foi 
possível a citação da empresa de bebidas, pois, à época da execução, a empresa de calçados já funcionava 
no domicílio declarado pela empresa de bebidas à administração tributária. 

Considerando a situação hipotética apresentada no texto 1A9-I, assinale a opção correta, com relação ao 
crédito tributário decorrente do lançamento notificado em julho de 2017 

A. O crédito declarado e não pago relativo à alíquota de 15% foi extinto pela prescrição, e o crédito 
relativo ao adicional de 5% foi extinto pela decadência. 

B. A íntegra do crédito tributário decorrente do lançamento foi extinta pela prescrição. 

C. A íntegra do crédito tributário decorrente do lançamento foi extinta pela decadência. 



 

D. O crédito tributário decorrente do lançamento não foi extinto, podendo, por essa razão, ser cobrado 
na execução fiscal ajuizada. 

E. O crédito tributário foi indevidamente constituído, pois a administração tributária não pode reavaliar 
a correção da classificação fiscal feita pelo contribuinte.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. O crédito declarado e não pago relativo à alíquota de 15% foi extinto pela prescrição, e o crédito 
relativo ao adicional de 5% foi extinto pela decadência. 

 
Para os tributos sujeitos a homologação por lançamento temos 4 situações: 
 
a) O contribuinte declara quanto deve e efetua o pagamento. 
 
b) O contribuinte declara que deve e não paga. 
 
c) O contribuinte declara, paga, mas é notificado de que deveria ter pago valor maior. 
 
d) O contribuinte não declara e não paga. 
 
A situação "c", da parte declarada e paga, não há o que se fazer. Já a parte não declarada e não paga, o 
fisco deve enviar notificação ao contribuinte dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar da 
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, CTN). A partir da ciência pelo contribuinte de sua intimação é 
inaugurado novo prazo de cinco anos, dessa vez prescricional, para que o fisco cobre o tributo devido. 
 
Análise da questão 
 
A situação do caso em tela diz respeito a situação "c" explicada acima. 
 
A declaração do ICMS foi feita em fevereiro/2012 da parte dos 15%. A prescrição atingiu essa parte em 
janeiro/2017 e, portanto, não pode ser cobrada judicialmente. 
 
Já com relação aos 5% não declarados, foi atingido pela decadência, pois o fisco tinha 5 anos para constituir 
o valor remanescente, o que não foi feito até janeiro/2017. Logo, houve decadência dessa parte. 
 

QUESTÃO 8 – 44% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal Regional Federal (2ª Região) | Cargo: Juiz Federal (TRF) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Opera-se a dispensa legal de pagamento do tributo devido, pressupondo crédito tributário regularmente 
constituído, por meio da  



 

A. isenção. 

B. prescrição. 

C. decadência. 

D. imunidade. 

E. Remissão. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão exige conhecimento sobre crédito tributário, principalmente sobre as causas de extinção do 
crédito tributário previstas no art. 156, do CTN. 

A. isenção. 
ERRADO 
Nos termos do art. 175, I do CTN, a isenção é causa de exclusão do crédito tributário: 
 
Art. 175. Excluem o crédito tributário: 
 
I - a isenção; [...] 

B. prescrição. 
ERRADO 
Nos termos do art. 156, V do CTN, a prescrição é causa extintiva do crédito tributário, caracterizada pela 
perda do prazo para ajuizamento da ação de execução fiscal:  
 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
[...] 
 
V - a prescrição e a decadência; 

C. decadência. 
ERRADO. 
 
Nos termos do art. 156, V do CTN, a decadência é causa extintiva do crédito tributário, caraterizada pela 
perda do prazo para realizar o lançamento e, consequentemente, constituir o crédito tributário: 
 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
[...] 
 
V - a prescrição e a decadência; 

D. imunidade. 
ERRADO. 



 

A imunidade tributária é caracterizada pela não incidência do poder de tributar imposta pela Constituição 
Federal.  

E. Remissão. 
CERTO. 
De acordo com o art. 156, IV do CTN, a remissão é causa de extinção do crédito tributário através do 
perdão da dívida concedida pelo Fisco:  
 
Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
 
[...] 
 
IV - a remissão; 

 

QUESTÃO 9 – 47% DE ACERTOS  

Órgão: Agência Nacional de Transportes Aquaviários | Cargo: Especialista em Regulação de 
Serviços de Transportes Aquaviários - Economia (ANTAQ) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação ao crédito tributário e o respectivo procedimento de cobrança, julgue o próximo item. 

O crédito tributário é excluído pela isenção, que, salvo disposição de lei em contrário, não é extensiva às 
taxas e tampouco poderá ser revogada em prejuízo do contribuinte beneficiário se for concedida sob 
condição. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
A questão aborda o assunto da exclusão do crédito tributário. 
 
A primeira parte da questão está correta, já que de fato a isenção é uma modalidade de exclusão do 
crédito tributário.  E salvo disposição de lei em contrário, não é extensiva às taxas. 
 
Art. 175. Excluem o crédito tributário:   
 
I - a isenção; 
II - a anistia. 
 
Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: 



 

 
I - às taxas e às contribuições de melhoria; 
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 
 
Mas a segunda parte está incorrera, pois de acordo com art. 178, como regra a isenção pode ser revogada 
ou modificada a qualquer tempo, mas o legislador fez uma ressalva em relação a isenção concedida por 
prazo certo e em função de determinadas condições. Nesses casos o contribuinte tem direito adquirido, e 
a isenção não pode ser revogada até que se esgote o prazo concedido. Essa é justamente o ponto 
abordado na segunda parte da questão.  
 
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. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 24, de 1975) 
 

QUESTÃO 10 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | Cargo: Juiz Distrital (TJDFT) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinado empresário foi intimado validamente de um lançamento efetuado pela Subsecretaria da 
Receita da Secretaria de Fazenda do DF em 5/5/2006, referente a créditos tributários oriundos do ICMS, 
vencidos em 5/3/2001 e que não foram objeto de qualquer pagamento ou declaração de débito do 
contribuinte, sem que este, no entanto, tenha incorrido em dolo, fraude ou simulação. Embora o 
contribuinte não tenha apresentado impugnação no prazo legal de trinta dias após a intimação do 
lançamento, o crédito tributário só foi inscrito em dívida ativa em 4/5/2011, e, posteriormente, em 
1.º/10/2011, foi proposta a execução fiscal, tendo ocorrido a citação válida do devedor em 1.º/11/2011.  

Nessa situação hipotética, 

A. houve prescrição do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, ou seja, após o prazo previsto no art. 
150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

B. ocorreu a decadência do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário. 

C. não houve nem decadência nem prescrição. 

D. houve decadência do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, portanto, após o prazo de cinco anos 
previsto no art. 150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 



 

E. ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A questão demanda do aluno o conhecimento do tema relativo ao crédito tributário, previsto no CTN. 

A. houve prescrição do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, ou seja, após o prazo previsto no art. 
150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

ERRADO 
A questão está errada, pois o cerne dessa alternativa trata de decadência e não prescrição tributária.  
 
Em verdade, importante fixar que não houve decadência administrativa, pois o termo inicial para contagem 
do prazo decadencial de 5 anos para lançar o tributo, no caso em concreto, conta-se, para tributos não 
declarados e não pagos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN e jurisprudência do STJ. 

B. ocorreu a decadência do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário. 

ERRADO 
A questão está errada, pois não houve decadência tributária.  
Em verdade, importante fixar que não houve decadência administrativa, pois o termo inicial para contagem 
do prazo decadencial de 5 anos para lançar o tributo, no caso em concreto, conta-se, para tributos não 
declarados e não pagos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN e jurisprudência do STJ. 

C. não houve nem decadência nem prescrição. 
ERRADO 
A questão está errada, pois, em verdade, ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a 
execução fiscal foi proposta tão somente em 1.º/10/2011, ou seja, após o prazo de cinco anos previsto no 
art. 174 do CTN, contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 
 
CTN - Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição definitiva. 
 
CTN - Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito 
ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

D. houve decadência do crédito tributário, visto que, tendo o vencimento do tributo ocorrido em 
5/3/2001, o lançamento foi efetivado apenas em 5/5/2006, portanto, após o prazo de cinco anos 
previsto no art. 150, § 4.º, do CTN, contado a partir do fato gerador. 

ERRADO 
A questão está errada, pois não houve decadência tributária.  



 

Em verdade, importante fixar que não houve decadência administrativa, pois o termo inicial para contagem 
do prazo decadencial de 5 anos para lançar o tributo, no caso em concreto, conta-se, para tributos não 
declarados e não pagos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado, conforme art. 173, I, do CTN e jurisprudência do STJ. 

E. ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a execução fiscal foi proposta tão somente 
em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contado a 
partir da constituição definitiva do crédito tributário.  

CERTO 
A questão está certa, pois, de fato, ocorreu a prescrição do tributo, levando-se em conta que a execução 
fiscal foi proposta tão somente em 1.º/10/2011, ou seja, muito após o prazo de cinco anos previsto no art. 
174 do CTN, contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário. 
 
CTN - Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da 
sua constituição definitiva. 
 
CTN - Art. 160. Quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito 
ocorre trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento. 

 

QUESTÃO 11 – 49% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ RS) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A legislação tributária atribui particularidades à medida provisória enquanto instrumento com força de lei. 
Nesse sentido, é correto afirmar que 

A. é vedado o aumento de imposto por medida provisória que não possa ser votada no mesmo exercício 
financeiro de sua edição 

B. a exigibilidade de tributo instituído por medida provisória depende do cumprimento do princípio da 
legalidade estrita. 

C. as relações jurídico-tributárias decorrentes de medida provisória conservam-se por esta regidas no 
caso de não se  editar decreto legislativo no prazo de sessenta dias 

D. a eficácia de medida provisória que instituir tributo será vinculada a sua votação em prazo 
improrrogável de sessenta dias 

E. pode ser objeto de medida provisória a criação de tributos para custear despesas excepcionais que 
decorram de guerra internacional ou da iminência desta.  



 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimentos sobre a aplicabilidade de medidas provisórias no Direito Tributário 
presentes no Art. 62 da Constituição Federal de 1988 e as vedações à utilização em matéria tributária. 

A. é vedado o aumento de imposto por medida provisória que não possa ser votada no mesmo exercício 
financeiro de sua edição 

ERRADO 
A assertiva exige conhecimento do Art. 62, § 2º, da CF/88: 
 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...) 
 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada. (...) 
 
Assim, é permitido o aumento de imposto por medida provisória, mesmo que não possa ser votada no 
mesmo exercício financeiro de sua edição. Entretanto, os seus efeitos, respeitado o princípio da 
anterioridade (Art. 150, III, b, CF/88), só acontecerão no exercício financeiro seguinte à conversão de 
medida provisória em lei. 

B. a exigibilidade de tributo instituído por medida provisória depende do cumprimento do princípio da 
legalidade estrita. 

ERRADO 
A assertiva exige conhecimento do Art. 62, § 2º, da CF/88: 
 
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...) 
 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em 
lei até o último dia daquele em que foi editada. (...) 
 
Embora a Constituição Federal não admita, expressamente, o uso de medidas provisórias no Direito 
Tributário, a matéria não se encontra dentro das vedações constitucionais. A exigência de tributo pode se 
dar por meio de medida provisória, sem necessidade de lei em sentido estrito. As medidas provisórias 
podem, em regra, ser usadas na seara tributária, tais como para instituir tributos, desde que atendidos os 
requisitos constitucionais de relevância e urgência e se não for matéria reservada à lei complementar.  
 
A exigibilidade de tributo instituído por medida provisória não depende do cumprimento do princípio da 
legalidade estrita. 

C. as relações jurídico-tributárias decorrentes de medida provisória conservam-se por esta regidas no 
caso de não se  editar decreto legislativo no prazo de sessenta dias 

CERTO 



 

A assertiva exige conhecimento do Art. 62, §§ 3º e 11, da CF/88: 
 
Art. 62. (...) 
 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes.  (...) 
 
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda 
de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados 
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. (...) 
 
De fato, as relações jurídico-tributárias decorrentes de medida provisória conservam-se por esta regidas no 
caso de não se  editar decreto legislativo no prazo de sessenta dias. 
 
Trata-se do gabarito da questão. 

D. a eficácia de medida provisória que instituir tributo será vinculada a sua votação em prazo 
improrrogável de sessenta dias 

ERRADO 
A assertiva exige conhecimento do Art. 62, §§ 3º, 7º, da CF/88: 
 
Art. 62. (...) 
 
§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes.  (...) 
 
§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do 
Congresso Nacional.  (...) 
 
O prazo de vigência da medida provisória é de 60 dias, prorrogável automaticamente por mais 60 dias, 
conforme se extrai do § 7º do artigo 62 da Constituição Federal. 

E. pode ser objeto de medida provisória a criação de tributos para custear despesas excepcionais que 
decorram de guerra internacional ou da iminência desta.  

ERRADO 
A assertiva exige conhecimento do Art. 62, § 1º, III e 148, I, da CF/88: 
 
Art. 62 (...) 
 
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:   (...)             
 
III – reservada a lei complementar;  (...) 



 

 
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; 
 
(...) 
 
Então, não pode ser objeto de medida provisória a criação de tributos, no caso, empréstimos compulsórios, 
para custear despesas excepcionais que decorram de guerra internacional ou da iminência desta. 
 

QUESTÃO 12 – 53% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado do Amazonas | Cargo: Procurador do Estado (PGE AM) | Ano: 
2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando os limites ao exercício do poder de tributar, julgue o item seguinte. 

As limitações ao poder de tributar são normas de restrição da competência tributária taxativamente 
previstas na CF.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO 
ERRADO 
As limitações ao poder de tributar instituídas pela CF configuram um rol não exaustivo, já que no caput do 
art. 150 é previsto que essas limitações são definidas "sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte...". 
 
Dessa forma, como o texto constitucional permite que outras regras limitadoras do poder de tributar sejam 
criadas, além das que se encontram na lista contida no artigo 150, as limitações não são taxativamente 
previstas na CF. Por isso, a questão está errada. 
 

QUESTÃO 13 – 53% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Ceará | Cargo: Promotor de Justiça (MP CE) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A exclusão do crédito tributário decorrente de infração à legislação tributária, concedida em caráter geral 
ou por despacho da autoridade administrativa, é chamada de 

A. isenção. 



 

B. anistia. 

C. remissão 

D. moratória. 

E. compensação.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão aborda o tema do Crédito Tributário, mais especificamente suas formas de Extinção, Suspensão 
e Exclusão, previstas no CTN (lei nº 5.172/66). 

A. isenção. 
ERRADO 
A definição apresentada no enunciado corresponde à anistia. 
 
A isenção, embora também seja uma forma de exclusão do crédito, como a anistia, consiste na dispensa 
do pagamento do tributo por meio de lei.  

B. anistia. 
CERTO 
A definição apresentada no enunciado corresponde à anistia, forma de exclusão do crédito tributário que 
consiste no perdão da infração tributária praticada.  
 
CTN 
Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da 
autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. 

C. remissão 
ERRADO 
A definição apresentada no enunciado corresponde à anistia. 
 
A remissão, por sua vez, no âmbito tributário, é uma modalidade de extinção do crédito tributário que 
consiste no perdão da dívida relativa ao tributo. 

D. moratória. 
ERRADO 
A definição apresentada no enunciado corresponde à anistia. 
 
A moratória, por sua vez, é uma modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário que 
consiste na concessão, estabelecida por meio de lei, de um novo prazo para pagamento do 
crédito tributário.  

E. compensação.  
ERRADO 
A definição apresentada no enunciado corresponde à anistia. 
 



 

A compensação, por sua vez, é uma modalidade de extinção do crédito que consiste no mecanismo em 
que uma dívida entre credor e devedor é extinta pela confrontação com outra dívida entre os mesmos 
sujeitos. Isto é, o credor de uma das dívidas é o devedor da outra e vice versa. Assim, as dívidas se 
extinguem até o montante que se compensarem. 
 

QUESTÃO 14 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco | Cargo: Analista Judiciário de Procuradoria 
(PGE PE) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

À luz dos dispositivos constitucionais que regem o direito tributário, julgue o item a seguir. 

Tratamento favorável às empresas de pequeno porte será estabelecido por lei complementar, que poderá 
instituir regime único e obrigatório de arrecadação de impostos e contribuições para empresas 
contribuintes dessa natureza.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
ERRADO 
Tratamento favorável às empresas de pequeno porte será estabelecido por lei complementar, que poderá 
instituir regime único e obrigatório de arrecadação de impostos e contribuições para empresas 
contribuintes dessa natureza. 
 
De acordo com o inciso I do parágrafo único do artigo 146 da CF/88, o regime único de arrecadação deverá 
ser OPCIONAL para o contribuinte. 
 
Vejamos o que diz a CF/88 sobre o assunto: 
 
Art. 146. Cabe à lei complementar: 
 
(...) 
 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único 
de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que:  
 
I - será opcional para o contribuinte;  
 



 

QUESTÃO 15 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | Cargo: Juiz Estadual (TJDFT) | Ano: 
2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em 31/12/2009, o fisco de determinada unidade da Federação, por meio dos seus auditores, efetuou 
lançamento de ofício relativo ao tributo de ICMS e verificou inexatidão por parte da empresa Y no 
recolhimento e na declaração do referido imposto. O fisco intimou a contribuinte para que, no prazo de 
vinte dias, pagasse o crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu em 9/9/2009. No entanto, por 
inadvertência, foi omitido, na intimação, o prazo para a impugnação do lançamento. Após quatro anos e 
sete meses da data do lançamento, houve a inscrição em dívida ativa do débito da empresa Y. 
Posteriormente, o fisco propôs a ação de execução fiscal do crédito, tendo o despacho que determinou a 
citação ocorrido oito meses depois da inscrição do débito em dívida ativa. 

Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. A pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita, pois a inscrição em dívida ativa 
não interrompe a prescrição. 

B. O fisco praticou ato inválido ao realizar o lançamento de ofício, porque o ICMS é tributo sujeito a 
lançamento por homologação. 

C. Embora não tenha sido especificado o prazo de defesa, a intimação do lançamento em questão foi 
válida porque a duração do prazo de impugnação está prevista em lei. 

D. Como os prazos decadenciais não são interrompidos, ocorreu a decadência da exigibilidade da 
obrigação tributária. 

E. Na data do despacho que determinou a citação, o crédito tributário encontrava-se exigível pois a 
inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A alternativa demanda conhecimento do aluno do tema extinção do crédito tributário, previsto no art. 174 
do CTN. 

A. A pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita, pois a inscrição em dívida ativa 
não interrompe a prescrição. 

CERTO 



 

A questão está certa, pois a pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita. A inscrição 
em dívida ativa não interrompe a prescrição, mas sim o despacho do juiz que ordenar a citação, de acordo 
com o art. 174, I, do CTN. 

B. O fisco praticou ato inválido ao realizar o lançamento de ofício, porque o ICMS é tributo sujeito a 
lançamento por homologação. 

ERRADO 
A questão está errada, pois é possível se levar a efeito o lançamento de ofício na sistemática do ICMS 
quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória, conforme art. 149, IV, do CTN 

C. Embora não tenha sido especificado o prazo de defesa, a intimação do lançamento em questão foi 
válida porque a duração do prazo de impugnação está prevista em lei. 

ERRADO 
A questão está errada, pois é nula a notificação fiscal que não indica o prazo para impugnação, acarretando 
a nulidade do lançamento do crédito tributário, de acordo com a jurisprudência do STJ. 

D. Como os prazos decadenciais não são interrompidos, ocorreu a decadência da exigibilidade da 
obrigação tributária. 

ERRADO 
A questão está errada, pois não se trata de decadência tributária, mas sim de prescrição. No caso em tela, a 
pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita. A inscrição em dívida ativa não 
interrompe a prescrição, mas sim o despacho do juiz que ordenar a citação, de acordo com o art. 174, I, do 
CTN. 

E. Na data do despacho que determinou a citação, o crédito tributário encontrava-se exigível pois a 
inscrição em dívida ativa suspendeu a prescrição. 

ERRADO 
A questão está errada, pois o crédito tributário não se encontra mais exigível.  
No caso em tela, pretensão do fisco com relação à empresa Y encontra-se prescrita. A inscrição em dívida 
ativa não interrompe a prescrição, mas sim o despacho do juiz que ordenar a citação, de acordo com o art. 
174, I, do CTN. 
 
No caso concreto, a data da constituição definitiva do crédito se deu com o lançamento tributário em 
31/12/2009.  
 
Dessa maneira, o termo final do prazo prescricional seria 31/12/2014, cinco anos, contados da data da sua 
constituição definitiva.  
 
No entanto, durante esse tempo não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição, sendo certo que o 
despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal ocorreu depois de ter prescrito a exigibilidade do 
crédito. 

 



 

QUESTÃO 16 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ RS) | Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A administração tributária de um estado federado deverá propor execução fiscal em desfavor de um 
contribuinte pessoa física 

A. na capital do respectivo estado federado ou no foro de  domicílio do contribuinte. 

B. no foro de domicílio do contribuinte ou no lugar onde ele for encontrado 

C. na capital do respectivo estado federado ou no local da ocorrência do fato gerador que originou a 
execução. 

D. no local do fato gerador que originou a execução ou no foro de residência do contribuinte 

E. no foro de residência do contribuinte ou no local por ele escolhido.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B 

B. no foro de domicílio do contribuinte ou no lugar onde ele for encontrado 
 
A questão exige conhecimento interdisciplinar relativamente à Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) e 
do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). 
 
Nos termos do art. 1º da LEP, a lei será regida, subsidiariamente pelo CPC. Como não há referência ao local 
de propositura de execução fiscal em seu texto, deve-se remeter ao art. 46, § 5º do Novo CPC, que prevê 
que o foro competente é o do "domicílio do réu, o de sua residência ou no do lugar onde for encontrado". 
 
A questão não se refere ao art. 127, I do CTN, que prevê que o domicílio tributário será eleito pelo sujeito 
passivo e, na omissão, será, "quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta 
ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade". Entretanto, poderia perfeitamente ser respondida 
por eliminação, tendo como base apenas tal dispositivo, senão vejamos: 

• não se prevê capital do estado federado (alternativas A e C); 
• não se prevê "local do fato gerador" (alternativa D); 
• a regra geral de eleição é aplicada em primeiro lugar, e, supletivamente, as hipóteses do art. 127, 

inciso I. (alternativa E) 



 

QUESTÃO 17 – 54% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça de Amazonas | Cargo: Juiz Substituto (TJ AM) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A indústria de armamentos A, considerando-se detentora de créditos fiscais do ICMS originados do uso de 
projéteis balísticos em testes de qualidade de seus produtos, visando obter a convalidação de 
compensação tributária realizada em sua contabilidade e declarada nos formulários próprios às 
autoridades tributárias, impetrou mandado de segurança preventivo contra possível ato do secretário 
executivo da Receita da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. 

Acerca do cabimento, da adequação e dos efeitos de tal ação em relação às autoridades administrativas, 
assinale a opção correta. 

A. A pretensão de obter créditos fiscais de ICMS pela utilização de projéteis balísticos em testes é 
incabível, já que, para que um produto intermediário gere créditos, é indispensável que ele integre o 
produto final. 

B. Embora o mandado de segurança em matéria de compensação tributária tenha efeitos 
condenatórios, é admissível sua utilização para convalidar compensação efetivada pelo contribuinte.  

C. É possível a convalidação de compensação efetivada pelo contribuinte, uma vez que é cabível a 
dilação probatória em mandado de segurança. 

D. O mandado de segurança preventivo em matéria de compensação tributária tem efeitos meramente 
declaratórios, de modo que é compatível com a convalidação de compensação efetivada pelo 
contribuinte. 

E. É cabível a declaração de compensação via mandamental, não podendo, todavia, o Poder Judiciário 
impor entraves para que a administração tributária apure a liquidez e certeza dos créditos apontados 
pelo contribuinte nas suas declarações e contabilidade.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão cobra conhecimento da disciplina constitucional do Sistema Tributário Nacional, sob a luz da 
jurisprudência dos tribunais superiores, sobre o tema. 

A. A pretensão de obter créditos fiscais de ICMS pela utilização de projéteis balísticos em testes é 
incabível, já que, para que um produto intermediário gere créditos, é indispensável que ele integre o 
produto final. 

ERRADO 



 

Conforme posicionamento do STJ, no REsp 1.435.626/PA,  é possível aproveitar créditos de ICMS 
relativamente a produtos intermediários (insumos) que não integram o produto final 

B. Embora o mandado de segurança em matéria de compensação tributária tenha efeitos 
condenatórios, é admissível sua utilização para convalidar compensação efetivada pelo contribuinte.  

ERRADO 

Nos termos da Súmula 460 do STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação 
tributária realizada pelo contribuinte. 

C. É possível a convalidação de compensação efetivada pelo contribuinte, uma vez que é cabível a 
dilação probatória em mandado de segurança. 

ERRADO 
Nos termos do art. 5º, LXIX da CRFB/88 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 
líquido e certo, não sendo cabível dilação probatória em mandado de segurança. 
Ainda, nos termos da Súmula 460 STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a 
compensação tributária realizada pelo contribuinte. 

D. O mandado de segurança preventivo em matéria de compensação tributária tem efeitos meramente 
declaratórios, de modo que é compatível com a convalidação de compensação efetivada pelo 
contribuinte. 

ERRADO 

Nos termos da Súmula 460 STJ, é incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação 
tributária realizada pelo contribuinte. 

E. É cabível a declaração de compensação via mandamental, não podendo, todavia, o Poder Judiciário 
impor entraves para que a administração tributária apure a liquidez e certeza dos créditos apontados 
pelo contribuinte nas suas declarações e contabilidade.  

CERTO 

Nos termos da Súmula 213 do STJ 

 

QUESTÃO 18 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça da Paraíba | Cargo: Juiz (TJ PB) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Uma empresa foi multada por auditor do estado, em fiscalização que tinha por objeto o ICMS, por não 
apresentar notas fiscais relativas à circulação de mercadorias. A empresa alegou que não dispunha das 
notas porque um diretor as havia subtraído para prática de fraude em proveito próprio. Informou ainda 
que, devido à fraude, esse dirigente havia sido condenado por furto, falsidade ideológica e sonegação, com 
sentença penal transitada em julgado. 

Acerca da responsabilidade pela multa nessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. O diretor não poderá ser responsabilizado no âmbito tributário pela não apresentação das notas 
fiscais, pois a obrigação acessória pela guarda das notas é da empresa. 

B. Há responsabilidade solidária entre o diretor e a empresa no que se refere ao pagamento da multa, 
uma vez que o fato ilícito beneficiou a ambos. 

C. Por se tratar de infração com dolo específico, a responsabilidade é pessoal do diretor. 

D. Em razão da condenação penal transitada em julgado do diretor, nem ele nem a empresa poderão ser 
autuados administrativamente, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. 

E. O pagamento da multa deve ser feito pela empresa, que, no entanto, poderá promover ação 
regressiva contra o ex-diretor. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
Questão versa sobre o tema responsabilidade por infrações, regulado pelos artigos 136 e 137, do Código 
Tributário Nacional. 

A. O diretor não poderá ser responsabilizado no âmbito tributário pela não apresentação das notas 
fiscais, pois a obrigação acessória pela guarda das notas é da empresa. 

ERRADO 
A responsabilidade será pessoal do agente e não da empresa, assim dita o CTN:  
 
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
 
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no 
exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 

B. Há responsabilidade solidária entre o diretor e a empresa no que se refere ao pagamento da multa, 
uma vez que o fato ilícito beneficiou a ambos. 

ERRADO 
A responsabilidade nesse caso é PESSOAL e não solidária, conforme art. 137, do CTN. 
 
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
 



 

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no 
exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 
 
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 
 
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico: 
 
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem; 
 
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores; 
 
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas. 

C. Por se tratar de infração com dolo específico, a responsabilidade é pessoal do diretor. 
CERTO 
A responsabilidade será pessoal do agente e não da empresa, assim dita o CTN:  
 
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
 
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no 
exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem 
expressa emitida por quem de direito; 
 
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 

D. Em razão da condenação penal transitada em julgado do diretor, nem ele nem a empresa poderão ser 
autuados administrativamente, sob pena de ofensa ao princípio do ne bis in idem. 

ERRADO 
O bis in idem no direito tributário se configura quando um mesmo ente federativo cobra sobre um mesmo 
fato gerador tributos distintos. 

E. O pagamento da multa deve ser feito pela empresa, que, no entanto, poderá promover ação 
regressiva contra o ex-diretor. 

ERRADO 
A responsabilidade é pessoal, e não solidária, e por isso não poderá ser cobrada diretamente da empresa, 
apenas do diretor. 
 

QUESTÃO 19 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | Cargo: Analista Administrativo - Direito 
(TCE ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção correta a respeito da situação hipotética em que determinada faculdade instituída pela 



 

iniciativa privada cobra altas mensalidades e obtém lucros muito relevantes. 

A. A imunidade tributária somente é concedida à instituição educacional que não aufere lucro, uma vez 
que a CF expressamente direciona essa benesse às instituições sem fins lucrativos. 

B. A instituição educacional tem direito de gozar da imunidade prevista na CF e não pagar os tributos 
incidentes sobre suas atividades, desde que todo o lucro seja investido nos seus objetivos 
institucionais, nos termos da lei, sem que haja distribuição desses valores de forma disfarçada. 

C. No caso de instituições educacionais, a imunidade é absoluta não havendo qualquer regulamentação 
infraconstitucional para o gozo dessa imunidade. 

D. A distribuição de lucro apenas entre os diretores da instituição de ensino não impede o gozo da 
imunidade tributária, pois o lucro é ínsito à atividade da iniciativa privada. 

E. Enquanto não ocorre a descaracterização da imunidade pelo fisco estadual, a instituição educacional 
pode gozar da imunidade, sem cobrança retroativa dos tributos devidos. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão se refere à imunidade tributária conferida às entidades de educação, prevista no Art. 150, VI da 
CF. 

A. imunidade tributária somente é concedida à instituição educacional que não aufere lucro, uma vez 
que a CF expressamente direciona essa benesse às instituições sem fins lucrativos. 

ERRADO 
A alternativa erra ao afirmar que a imunidade tributária somente é concedida à instituição educacional que 
não aufere lucro. É importante entendermos que nada impede que a entidade possa auferir resultados 
positivos (lucro) e venha a aplicar esses lucros na consecução de seus objetivos. 
 
Assim, devemos estar atentos que, de fato, a CF estabelece que a imunidade tributária para entidades 
educacionais se destina àquelas que não possuem fins lucrativos. Mas não possuir fins lucrativos não 
significa, de forma alguma, não obter lucro. 

B. A instituição educacional tem direito de gozar da imunidade prevista na CF e não pagar os tributos 
incidentes sobre suas atividades, desde que todo o lucro seja investido nos seus objetivos 
institucionais, nos termos da lei, sem que haja distribuição desses valores de forma disfarçada. 

CERTO 
Se o lucro da entidade será investido nos objetivos institucionais, nos termos da lei, sem que haja 
distribuição desses valores de forma disfarçada, podemos concluir que a entidade não possuirá, em tese, 
fins lucrativos. Isso atrai a imunidade tributária do Art. 150, IV, "c".  
Contudo, essa imunidade se refere somente aos IMPOSTOS. Perceba que a alternativa fala, 
impropriamente, que a entidade não irá pagar TRIBUTOS sobre os valores obtidos em suas atividades. No 
entanto, o CESPE considerou essa alternativa correta. 



 

C. No caso de instituições educacionais, a imunidade é absoluta não havendo qualquer regulamentação 
infraconstitucional para o gozo dessa imunidade. 

ERRADO 
O CTN estabelece, para o gozo da imunidade tributária, alguns requisitos. Vejamos o Art. 9º em conjunto 
com o Art. 14. 
 
Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto 
nos artigos 21, 26 e 65; 
II - cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do 
exercício financeiro a que corresponda; 
III - estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais; 
IV - cobrar imposto sobre: 
a) o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros; 
b) templos de qualquer culto; 
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais 
dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os 
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; 
 
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes 
requisitos pelas entidades nele referidas: 
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;  
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes 
de assegurar sua exatidão. 

D. A distribuição de lucro apenas entre os diretores da instituição de ensino não impede o gozo da 
imunidade tributária, pois o lucro é ínsito à atividade da iniciativa privada. 

ERRADO 
A fruição da imunidade tributária de entidades educacionais sem fins lucrativos impede a distribuição de 
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. 

E. Enquanto não ocorre a descaracterização da imunidade pelo fisco estadual, a instituição educacional 
pode gozar da imunidade, sem cobrança retroativa dos tributos devidos. 

ERRADO 
Poderá haver cobrança retroativa sim. Se ela vir a se beneficiar irregularmente da imunidade, o fisco, de 
ofício poderá efetuar o lançamento dos créditos tributários devidos, conforme Art. 149 do CTN. 
 
Veja o Art. 149 do CTN. 
 
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: 
(...) 
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação 
tributária como sendo de declaração obrigatória; 



 

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; 
(...) 
 

QUESTÃO 20 – 55% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Tocantins | Cargo: Defensor Público (DPE TO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que concerne à extinção do crédito tributário, assinale a opção correta. 

A. O vencimento do crédito tributário ocorre dez dias depois da data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do cálculo do montante do tributo devido. 

B. A lei pode autorizar a compensação de crédito tributário com créditos vencidos, líquidos e certos, 
possibilidade vedada para os vincendos. 

C. De acordo com o STJ, a remissão de juros de mora insertos na composição do crédito tributário não 
enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a 
exigibilidade desse mesmo crédito tributário. 

D. A concessão de medida liminar em mandado de segurança configura hipótese de extinção do crédito 
tributário. 

E. Caso a legislação tributária não disponha a respeito do local de pagamento do tributo, ele deve ser 
efetuado na repartição competente do local da ocorrência do fato gerador. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimento das regras e de entendimento jurisprudencial pertinentes às hipóteses de 
extinção do crédito tributário. 

A. O vencimento do crédito tributário ocorre dez dias depois da data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do cálculo do montante do tributo devido. 

ERRADO 
Conforme o artigo 160 do CTN, quando a legislação tributária não fixar o tempo do pagamento, o 
vencimento do crédito ocorre 30 (trinta) dias (e não dez dias) depois da data em que se considera o sujeito 
passivo notificado do lançamento. 

B. A lei pode autorizar a compensação de crédito tributário com créditos vencidos, líquidos e certos, 



 

possibilidade vedada para os vincendos. 
ERRADO 
A lei pode admitir a compensação de créditos tributários líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do 
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170, CTN). Assim, não há vedação no CTN à compensação de 
créditos vincendos. Lembre-se de que, sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará 
redução do seu montante de, no máximo, 1% ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação 
e a do vencimento.  

C. De acordo com o STJ, a remissão de juros de mora insertos na composição do crédito tributário não 
enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a 
exigibilidade desse mesmo crédito tributário. 

CERTO 
A assertiva corresponde à tese firmada pela 1ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1.251.513/PR (Tema 
Repetitivo nº 490): "a remissão de juros de mora insertos dentro da composição do crédito tributário não 
enseja o resgate de juros remuneratórios incidentes sobre o depósito judicial feito para suspender a 
exigibilidade desse mesmo crédito tributário". 

D. A concessão de medida liminar em mandado de segurança configura hipótese de extinção do crédito 
tributário. 

ERRADO 
A concessão de medida liminar em mandado de segurança configura hipótese de SUSPENSÃO (e não de 
extinção) da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, CTN. 

E. Caso a legislação tributária não disponha a respeito do local de pagamento do tributo, ele deve ser 
efetuado na repartição competente do local da ocorrência do fato gerador. 

ERRADO 
Nos termos do art. 159 do CTN, "quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é 
efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo" (e não da ocorrência do gato gerador). 

 

QUESTÃO 21 – 56% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia | Cargo: Juiz (TJ BA) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Tratado internacional sobre matéria tributária assinado pelo Brasil passa a vigorar no ordenamento jurídico 
interno na data 

A. de início da vigência do decreto legislativo que aprovar o respectivo projeto de tratado internacional. 

B. de início da vigência do decreto que o promulgar. 

C. estabelecida pelo próprio tratado. 



 

D. da troca dos instrumentos de ratificação. 

E. da assinatura do projeto de tratado internacional.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA B. 

B. de início da vigência do decreto que o promulgar. 
Tratado internacional sobre matéria tributária assinado pelo Brasil passa a vigorar no ordenamento jurídico 
interno na data de início da vigência do decreto que o promulgar, conforme entendimento do STF (Carta 
Rogatória nº 8.279-4 - AgRg). 

 

QUESTÃO 22 – 57% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Distrito Federal | Cargo: Defensor Público (DPE DF) | Ano: 
2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue o seguinte item.  

A responsabilidade dos pais pelos tributos devidos pelos filhos é, de acordo com o CTN, solidária e pessoal.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
Nos termos dos artigos 134, I e 135, I, ambos do CTN, temos: 
 
"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;  
 
(...) 
 
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias 
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: 
 
I - as pessoas referidas no artigo anterior." 
 



 

Dessa forma, em que pese a letra da lei dizer que respondem solidariamente, trata-se na verdade, 
de RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, uma vez que o caput do artigo 134 informa que a responsabilidade 
só ocorre "nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo 
contribuinte". 
 
Contudo, a responsabilidade não é PESSOAL, a menos que a obrigação tributária seja resultante de atos 
praticados com EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DA LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS (art. 135, 
CTN). 

 

QUESTÃO 23 – 57% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Procurador Federal (AGU) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

De acordo com as normas relativas a parcelamento, cautelar fiscal e repetição de tributos, julgue o item 
que se segue. 

Um município, ao estabelecer, por lei, um parcelamento tributário, poderá, facultativamente, excluir a 
incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
CERTO.  
A alternativa está correta, de acordo com o art. 155-A, “caput” e §1º, do CTN. 
 
Sendo assim, ao estabelecer por lei o parcelamento tributário, o Município poderá, facultativamente, 
excluir a incidência de juros e de multa no cálculo do débito do contribuinte. 

 

QUESTÃO 24 – 58% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina | Cargo: Auditor de Controle Externo - 
Especialidade - Direito (TCE SC) | Ano: 2015 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Autoridade fiscal de determinado município foi denunciada no tribunal de contas do estado (TCE) por ter 
emitido certidão positiva com efeitos de negativa para uma empresa que detinha débitos de imposto sobre 
serviços de qualquer natureza (ISS) com o município. Na denúncia, constava que a certidão havia sido 
expedida durante o período em que era analisado, em processo administrativo tributário, o recurso 
interposto pela empresa contra a decisão em primeira instância, que havia julgado improcedente a 



 

impugnação do contribuinte e concluído pela subsistência do auto de infração, dada a existência de débito 
da empresa. 

A esse respeito, dispõe o Código Tributário Nacional (CTN): 

Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o 
período a que se refere o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será 
fornecida dentro de dez dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa. 

Considerando essa situação hipotética e os artigos do CTN apresentados, julgue o item a seguir 

Caso a empresa exportasse para outros países serviços desenvolvidos no Brasil e pagos por residentes no 
exterior, não haveria incidência do ISS, e não haveria, também, impedimento à expedição da certidão 
negativa de débitos.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 
"Caso a empresa exportasse para outros países serviços desenvolvidos no Brasil e pagos por residentes no 
exterior, não haveria incidência do ISS, e não haveria, também, impedimento à expedição da certidão 
negativa de débitos." 
 
A certidão a ser emitida é a certidão positiva com efeitos de negativa, de acordo com o artigo 206 do CTN 
explicitado no enunciado, visto que havia recurso contra a decisão administrativa em primeira instância. A 
exigibilidade do crédito estava, portanto, suspensa. 
 
CTN 
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 

 



 

QUESTÃO 25 – 59% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Maranhense de Administração Portuária | Cargo: Área Jurídica (EMAP) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em relação aos limites do poder de tributar, julgue o item que segue. 

Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária recíproca prevista na 
Constituição Federal de 1988 foi estendida às empresas públicas. 

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 
Conforme trecho de julgado abaixo, é possível estender a imunidade tributária recíproca às empresas 
públicas, caso prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. 
 
"A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia 
mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. [Precedente: RE 253.472, Rel. Min. 
Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011.]" 

 

QUESTÃO 26 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Determinado contribuinte solicitou parcelamento de dívida logo após a lavratura do auto de infração pelo 
Fisco contra ele, no qual lhe fora imputada fraude em razão de práticas fiscais que acarretaram a supressão 
de tributos. 

Com base nessa situação hipotética, julgue o item subsequente. 

Na situação apresentada, o parcelamento gera a suspensão da obrigação tributária.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

ERRADO. 

O item está errado, porque, segundo o art. 154, parágrafo único, do CTN, a moratória não aproveita aos 
casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro em benefício daquele (art. 154, 
parágrafo único). É dizer: constatada a fraude, o sujeito passivo não poderá ser beneficiado com a 
moratória. Trata-se de regra que se aplica subsidiariamente ao parcelamento, por força do art. 155-A, § 2.º, 
do CTN. 

QUESTÃO 27 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Defensor Público (DPE RO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Assinale a opção correta acerca da instituição de tributos. 

A. É válida a cobrança, pelo município, de contribuição de melhoria que estabeleça como base de 
cálculo a valorização dos imóveis.  

B. As universidades públicas podem instituir taxa de matrícula com o objetivo de custear programa de 
assistência a alunos carentes.  

C. É legítimo o estabelecimento, pelo município, de taxa de renovação anual de licença para localização, 
instalação e funcionamento de estabelecimento comercial, para custear o poder de polícia para tal 
fim instituído.  

D. É válida a cobrança, pela União, de taxa de fiscalização de atividade poluidora, ainda que não 
exercida, de fato, qualquer fiscalização, ingressando o tributo nos cofres públicos como se imposto 
fosse, dada sua competência residual.  

E. É legal a instituição de taxa municipal para custear a limpeza dos logradouros públicos, já que tal 
serviço é específico, divisível e possível de ser vinculado a cada contribuinte.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão em análise exigiu do aluno o conhecimento sobre a instituição de tributos. 

A. É válida a cobrança, pelo município, de contribuição de melhoria que estabeleça como base de 
cálculo a valorização dos imóveis.  

ERRADO 
A alternativa em análise está errada, pois confundiu a base de cálculo com o fato gerador da contribuição 
de melhoria, isso porque, em verdade, sua base de cálculo é o benefício real que a obra pública adicionou 
ao bem imóvel. 

B. As universidades públicas podem instituir taxa de matrícula com o objetivo de custear programa de 



 

assistência a alunos carentes.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, pois a Súmula Vinculante n. 12 traz que as universidades públicas não 
podem instituir taxa de matrícula, pois isso feriria a gratuidade prevista na Constituição Federal, em seu 
art. 206, IV. 

C. É legítimo o estabelecimento, pelo município, de taxa de renovação anual de licença para localização, 
instalação e funcionamento de estabelecimento comercial, para custear o poder de polícia para tal 
fim instituído.  

CERTO 
A alternativa em análise está certa, pois, trata-se de situação de instituição de taxa em razão do poder de 
polícia – também de competência dos municípios, como traz o Art. 145, II da CF.  
 
Art. 145, da CF. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes 
tributos: 
(...) 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

D. É válida a cobrança, pela União, de taxa de fiscalização de atividade poluidora, ainda que não 
exercida, de fato, qualquer fiscalização, ingressando o tributo nos cofres públicos como se imposto 
fosse, dada sua competência residual. 

 ERRADO 

A alternativa está errada. Primeiramente, sabe-se que para que exista a taxa, deve, ao menos, existir um 
órgão responsável por realizar a fiscalização (ou seja, o poder de polícia), mesmo que não tenha a exercido 
de fato ainda. Segundo, não há que se falar em ingressar aos cofres como se tributo fosse, pois a taxa é 
vinculada a atuação estatal, diferentemente dos impostos – são tributos muito distintos. 

E. É legal a instituição de taxa municipal para custear a limpeza dos logradouros públicos, já que tal 
serviço é específico, divisível e possível de ser vinculado a cada contribuinte.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, pois, é inconstitucional a instituição de taxa de limpeza pública, pois 
não se trata de serviço divisível. (Tese definida no RE 576.321 QO-RG) 

 



 

QUESTÃO 28 – 61% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Suponha que determinado empresário tenha adquirido o imóvel de um estabelecimento comercial 
completamente vazio e tenha dado continuidade à exploração, sob outra razão social, do mesmo ramo do 
comércio, e que os alienantes tenham prosseguido na exploração da atividade a partir do quinto mês após 
a alienação. Considerando essa situação hipotética e aspectos gerais da sucessão empresarial, julgue o 
item que se segue. 

O alienante continua responsável pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial, 
podendo a dívida integral ser cobrada do adquirente, observando-se o benefício de ordem.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A questão exige o conhecimento sobre a responsabilidade do alienante no caso de alienação de comércio 

ou estabelecimento.  

Conforme o art. 133, II, do CTN o alienante continua respondendo de forma subsidiária, sendo possível o 

benefício de ordem, uma vez que este só é incompatível no caso de responsabilidade solidária por força 

do art. 124, parágrafo único, do CTN.  

 

QUESTÃO 29 – 62% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba | Cargo: Procurador do Ministério Público (TCE 
PB) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em determinado estado da Federação, projeto de lei estadual propõe a instituição de cobrança de valor 
para custear o pagamento da munição utilizada pela força de segurança pública dessa unidade federada, 
com o fim único de possibilitar que os membros da corporação possam portar armas municiadas. 

Com relação a essa situação hipotética, assinale a opção correta. 



 

A. A cobrança que o mencionado estado pretende instituir não poderá ser feita, uma vez que a 
segurança pública é um serviço público primário. 

B. O valor em questão deverá servir para o pagamento dos custos, ou seja, da taxa instituída em razão do 
exercício do poder de polícia. 

C. A proposta em questão é inconstitucional, em virtude de a referida cobrança ser uma taxa e, como tal, 
não poder ter base de cálculo idêntica à de imposto já existente e que possui finalidade específica de 
custear a segurança pública no estado. 

D. O referido estado poderá instituir a cobrança, por se tratar de tributo na modalidade taxa de serviço. 

E. O citado estado poderá instituir a cobrança do referido preço público, por se tratar de serviço público 
posto à disposição dos contribuintes.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
GABARITO: ALTERNATIVA A 

A. A cobrança que o mencionado estado pretende instituir não poderá ser feita, uma vez que a 
segurança pública é um serviço público primário. 

Os serviços públicos primários são serviços cuja prestação é obrigatória pelo Estado, como a segurança 
pública. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade 
de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, 
isto é, é inconstitucional exigir taxa para seu custeio. [ADI 1.942, rel. min. Edson Fachin, P, j. 18-12-2015, 
DJE 27 de 15-2-2016.] 
 
CTN 
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 
atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. 
 
Como o enunciado atribui uma destinação específica para o valor cobrado (custear o pagamento da 
munição utilizada pela força de segurança pública dessa unidade federada), tal remuneração não pode ser 
feita por impostos, pois aqui há uma destinação específica de recursos. Além disso, como se trata de 
segurança pública, cujo custeio deve ser feito por impostos, a referida lei estadual do enunciado não tem 
cabimento, o que confirma o gabarito na LETRA A. 
 
Também não tem sentido falar em taxas, seja de serviço ou de polícia, pois é uma característica das taxas 
a vinculação do fato gerador a uma atividade estatal específica em benefício do contribuinte. São, 
portanto, espécies de tributos vinculados. Porém, não necessariamente de arrecadação vinculada. 
 
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. 



 

 

QUESTÃO 30 – 63% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O Tribunal de Contas do Estado verificou que determinado estado da Federação deixou de recolher 
imposto sobre doação a filhos menores, embora a legislação considere o donatário como contribuinte. 

Nessa situação hipotética, os pais 

A. terão responsabilidade pessoal. 

B. terão responsabilidade por substituição. 

C. terão responsabilidade solidária. 

D. não serão responsáveis tributários. 

E. terão responsabilidade subsidiária.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
GABARITO: ALTERNATIVA C 

C. terão responsabilidade solidária. 
Questão que aborda o tema "Responsabilidade Tributária", que é regulado pelo capítulo V da Lei 5.172/66 
(Código Tributário Nacional - CTN). 
 
O caso exemplificado trata de um tributo cujos contribuintes são menores de idade, e questiona qual seria 
a responsabilidade dos pais em relação ao recolhimento desse tributo. Essa resposta é fornecida 
pelo inciso I do artigo 134 do CTN, que reproduzimos a seguir: 
 
"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;" 
 
Logo, os pais terão responsabilidade solidária, como está descrito na alternativa da letra C. 

 



 

QUESTÃO 31 – 64% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública do Estado de Rondônia | Cargo: Defensor Público (DPE RO) | Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Duas pessoas constituíram sociedade comercial e, sendo ambas responsáveis pela gerência e 
administração da empresa, estabeleceram responsabilidades pelas dívidas contraídas, limitadas ao capital 
integralizado. A partir de determinado momento, os sócios passaram a não enviar para a contabilidade 
parte das notas fiscais emitidas nas operações realizadas e, em consequência, a apuração do tributo foi 
efetivada sem que fossem considerados os referidos fatos geradores, o que aumentou o lucro e a retirada 
dos sócios. O fisco constatou o fato e efetuou o lançamento tributário, que, com os acréscimos de multa e 
correção monetária, ultrapassou o valor do capital integralizado da referida sociedade comercial. 

Com base na situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta. 

A. Tratando-se de empresa optante pelo simples nacional, inexiste solidariedade dos sócios pelas 
dívidas contraídas pela sociedade comercial.  

B. Dada a redução criminosa de débito tributário, o fisco deverá lavrar o auto de infração e, ao mesmo 
tempo, apresentar representação fiscal ao MP para promover a ação penal.  

C. Sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado, apesar de o fisco lançar o total do crédito 
tributário, este somente será satisfeito caso se respeite o limite do capital.  

D. Caso conste da certidão de inscrição do débito em dívida ativa o nome dos sócios como responsáveis 
pela dívida tributária, a execução fiscal poderá ser proposta contra a sociedade e os respectivos 
sócios.  

E. Ainda que constem da certidão de inscrição do débito em dívida ativa os nomes dos dois sócios, para 
incluí-los no polo passivo da execução fiscal, o credor deverá comprovar a condição de devedor 
solidário.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão em análise exigiu do aluno o conhecimento sobre a responsabilidade tributária.  

A. Tratando-se de empresa optante pelo simples nacional, inexiste solidariedade dos sócios pelas 
dívidas contraídas pela sociedade comercial.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, isso porque a opção por optar pelo Simples Nacional não altera as 
características da responsabilidade solidária prevista no Código Tributário Nacional. 



 

B. Dada a redução criminosa de débito tributário, o fisco deverá lavrar o auto de infração e, ao mesmo 
tempo, apresentar representação fiscal ao MP para promover a ação penal.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, isso porque, de acordo com a Súmula Vinculante n. 24, apenas pode 
ser promovida a ação penal depois da constituição definitiva. Sendo assim, como do auto de infração ainda 
cabe ao contribuinte impugnar, não há que se falar em constituição definitiva.   

C. Sendo a responsabilidade limitada ao capital integralizado, apesar de o fisco lançar o total do crédito 
tributário, este somente será satisfeito caso se respeite o limite do capital.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, isso porque, de acordo com as condutas realizadas pelos sócios, eles 
incorreram na hipótese de responsabilidade pessoal trazida pelo art. 135, do CTN – assim, não há que se 
falar em limitação ao capital integralizado. 

D. Caso conste da certidão de inscrição do débito em dívida ativa o nome dos sócios como responsáveis 
pela dívida tributária, a execução fiscal poderá ser proposta contra a sociedade e os respectivos 
sócios.  

CERTO 

A alternativa em análise está certa, pois, esse é o entendimento do STJ, em sede de recursos repetitivos. 
Assim, caso conste da certidão de inscrição do débito em dívida ativa o nome dos sócios como responsáveis 
pela dívida tributária, a execução fiscal poderá ser proposta contra a sociedade e os respectivos sócios. 

E. Ainda que constem da certidão de inscrição do débito em dívida ativa os nomes dos dois sócios, para 
incluí-los no polo passivo da execução fiscal, o credor deverá comprovar a condição de devedor 
solidário.  

ERRADO 

A alternativa em análise está errada, isso porque, como já discutido, caso constem da certidão – CDA os 
nomes dos sócios, a execução pode ser direcionada a estes. 

 

QUESTÃO 32 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Defensoria Pública da União | Cargo: Defensor Público (DPU) | Ano: 2014 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  



 

Julgue o seguinte item com base nas normas gerais de direito tributário. 

Os costumes, como as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas, não são 
expressamente citados entre as fontes destinadas a colmatar lacunas na legislação tributária; eles são, sim, 
considerados normas complementares das leis, dos tratados e convenções internacionais e dos decretos.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são normas complementares das 
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, nos termos do art. 100, III, do CTN. 

 

QUESTÃO 33 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo | Cargo: Auditor Fiscal da Receita 
Estadual (SEFAZ ES) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Os convênios que, celebrados entre os entes da Federação, estabelecem regras sobre a concessão de 
benefícios fiscais têm, de acordo com o CTN, natureza de 

A. lei ordinária federal, decididas em âmbito federal. 

B. atos administrativos com hierarquia de leis ordinárias, dada a exigência constitucional de lei 
específica para a concessão de benefícios fiscais.  

C. normas administrativas com a mesma hierarquia das resoluções fixadas pelo Senado Federal, em 
relação ao estabelecimento de alíquotas interestaduais do ICMS. 

D. normas complementares, consideradas fonte formal secundária do direito tributário, dado que 
adstritas à predominância das normas contidas nas fontes principais.  

E. leis complementares federal, visto que regrarão norma prevista na CF.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

GABARITO: ALTERNATIVA D 



 

D. normas complementares, consideradas fonte formal secundária do direito tributário, dado que 
adstritas à predominância das normas contidas nas fontes principais.  

CTN 

Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos 
decretos: 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

As normas complementares são normas que complementam o sentido das leis, dos tratados e convenções 
internacionais e dos decretos e que fazem parte da expressão "legislação tributária" do artigo 96 do CTN. 
São, portanto, normas secundárias, já que estão ligadas às normas predominantes citadas que são, por sua 
vez, normas primárias do direito tributário. 

 

QUESTÃO 34 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

A respeito da concessão, pelos entes da Federação, de benefício fiscal em relação ao ICMS, julgue os item 
subsecutivo. 

Não há obrigatoriedade de a concessão de benefícios fiscais ser feita por lei complementar estadual.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

CERTO. 

A questão está correta, pois, de fato, não há obrigatoriedade de a concessão de benefícios fiscais ser feita 
por lei complementar estadual. No âmbito do ICMS as desonerações fiscais são feitas por convênio 
interfederativo. 

 



 

QUESTÃO 35 – 65% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Paraná | Cargo: Analista de Controle Externo - Área 
Jurídica (TCE PR) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

No que se refere a obrigação tributária, assinale a opção correta. 

A. Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

B.  A pessoa jurídica de direito privado que adquira outro estabelecimento comercial não responderá 
pelos tributos do estabelecimento adquirido, ainda que a alienação se dê em processo de falência ou 
recuperação judicial. 

C.  No que se refere a infrações que têm como elementar o dolo específico, a responsabilidade do agente 
é pessoal. 

D. O sujeito ativo da obrigação tributária pode ser a pessoa jurídica de direito privado titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

E. Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados se suspensiva a condição 
desde o momento da prática do ato.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige conhecimentos do tema da Obrigação Tributária, previsto no Título II do CTN (lei nº 
5.172/66). 

A. Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência. 

ERRADO 
"Fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua 
ocorrência." 
CTN 
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à 
sua ocorrência. 
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação 
aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. 
 
Assim, a definição apresentada na questão corresponde a fato gerador da obrigação principal. 

B.  A pessoa jurídica de direito privado que adquira outro estabelecimento comercial não responderá 
pelos tributos do estabelecimento adquirido, ainda que a alienação se dê em processo de falência ou 



 

recuperação judicial. 
ERRADO 
"A pessoa jurídica de direito privado que adquira outro estabelecimento comercial não responderá pelos 
tributos do estabelecimento adquirido, ainda que a alienação se dê em processo de falência ou 
recuperação judicial." 
 
CTN 
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo 
de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, 
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: 
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; 
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a 
contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou 
profissão. 
§1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: 
I – em processo de falência;  
II – de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.  
§2º Não se aplica o disposto no §1º deste artigo quando o adquirente for:  
I – sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em 
recuperação judicial; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em 
recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou 
III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a 
sucessão tributária. 
 
Assim, temos que a regra é a responsabilidade do adquirente no caso de aquisição de estabelecimento 
comercial. Porém, essa responsabilidade não se aplica caso este estabelecimento esteja em processo de 
falência ou recuperação judicial (exceção). Ademais, caso o adquirente seja pessoa ligada a esse 
estabelecimento, a responsabilidade volta a existir (exceção da exceção = regra). 
 
Logo, a questão está errada, por dois motivos. Primeiro, ela estabelece que o adquirente não responderá 
pelos tributos devidos, como se esta fosse a regra geral. Segundo ela indica que, mesmo em caso de 
falência ou recuperação judicial, a responsabilidade não existirá, porém ela pode existir sim, conforme 
explicado acima. 
C.  No que se refere a infrações que têm como elementar o dolo específico, a responsabilidade do agente 

é pessoal. 
CERTO 
CTN 
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: 
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar; 

D. O sujeito ativo da obrigação tributária pode ser a pessoa jurídica de direito privado titular da 
competência para exigir o seu cumprimento. 

ERRADO 
"O sujeito ativo da obrigação tributária pode ser a pessoa jurídica de direito privado titular da competência 
para exigir o seu cumprimento." 



 

CTN 
Art. 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para 
exigir o seu cumprimento. 

E. Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados se suspensiva a condição 
desde o momento da prática do ato.  

ERRADO 
"Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados se suspensiva a condição 
desde o momento da prática do ato." 
 
CTN 
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou 
negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: 
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. 

 

QUESTÃO 36 – 66% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Procurador de Contas (MPC PA) | 
Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Texto 1A9-I 

Determinada empresa brasileira de bebidas passou a vender, em janeiro de 2012, bebida gaseificada com 
sabor artificial. Após consultar escritório de advocacia externo a respeito da tributação de ICMS sobre o 
produto, a empresa o classificou como água gaseificada, sobre a qual incide alíquota de ICMS de 15%, 
conforme lei estadual. Em fevereiro do mesmo ano, a empresa declarou — mas não pagou — o ICMS 
devido sobre a venda do produto.  

Em julho de 2017, a empresa foi notificada em auto de infração que exigia não somente o pagamento do 
ICMS declarado e não pago em fevereiro de 2012, mas também o de valor relativo a 5% adicionais de 
alíquota: para a fiscalização, o produto deveria ter sido classificado como refrigerante, com alíquota 
aplicável de 20%.  

A empresa apresentou defesa, alegando a decadência do referido lançamento, mas o pedido foi negado 
definitivamente pelo órgão de julgamento da administração tributária. Inscrito em dívida ativa o crédito 
decorrente do lançamento à alíquota de 20%, a Procuradoria-Geral do estado ajuizou execução fiscal. 
Contudo, o estabelecimento empresarial onde funcionava a empresa de bebidas havia sido adquirido por 
empresa de calçados, não tendo a empresa de bebidas comunicado esse fato ao fisco. Com isso, não foi 
possível a citação da empresa de bebidas, pois, à época da execução, a empresa de calçados já funcionava 



 

no domicílio declarado pela empresa de bebidas à administração tributária. 

Na situação hipotética apresentada no texto 1A9-I, o redirecionamento da execução fiscal  

A. ao eventual sócio-gerente atual da empresa de bebidas não é permitido, pois não se pode presumir a 
dissolução irregular da empresa apenas por ela deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem 
comunicação ao fisco.  

B. ao escritório de advocacia que prestou orientação jurídica à empresa de bebidas é permitido, haja 
vista interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do CTN.  

C. a eventual sócio-gerente da empresa de bebidas é permitido, desde que este tenha ostentado essa 
condição ao tempo da dissolução irregular e da ocorrência do fato gerador, cumulativamente.  

D. a qualquer sócio de capital da empresa de bebidas é permitido.  

E. à empresa de calçados é permitido, uma vez que esta adquiriu o estabelecimento empresarial da 
empresa de bebidas. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão apresenta uma situação hipotética que envolve o tema da responsabilidade tributária e o 
redirecionamento da execução fiscal aos sócios.  

A. ao eventual sócio-gerente atual da empresa de bebidas não é permitido, pois não se pode presumir a 
dissolução irregular da empresa apenas por ela deixar de funcionar em seu domicílio fiscal sem 
comunicação ao fisco.  

ERRADO 

Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de 
funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. Diante disso, autoriza-se o 
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento no Art. 135, III, do CTN.  

B. ao escritório de advocacia que prestou orientação jurídica à empresa de bebidas é permitido, haja 
vista interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do CTN.  

ERRADO 
Nos termos do Art. 128 do CTN, a responsabilidade tributária exige a vinculação do terceiro com o fato 
gerador da respectiva obrigação, bem como a expressa previsão em lei. No caso do escritório de 
advocacia, ambos os requisitos estão ausentes, motivo pelo qual não se pode falar em redirecionamento 
da execução fiscal. 

C. a eventual sócio-gerente da empresa de bebidas é permitido, desde que este tenha ostentado essa 



 

condição ao tempo da dissolução irregular e da ocorrência do fato gerador, cumulativamente.  
CERTO 
Nos termos da Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de 
funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes. Diante disso, autoriza-se 
o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, com fundamento no Art. 135, III, do CTN.  
 
Ademais, quanto ao exercício da função no momento do fato gerador, a banca utilizou como fundamento 
da assertiva o entendimento da 1ª Turma do STJ¹, que entendeu ser "imprescindível que o sócio-gerente a 
quem se pretenda redirecionar tenha exercido a função de gerência no momento dos fatos geradores e 
da dissolução irregular da empresa executada". 
 
Destaca-se, porém, que tal entendimento não é pacífico, visto que a 2ª Turma do STJ²  já proferiu decisões 
em sentido contrário. Por esse motivo, em razão da divergência, entendo que a assertiva deveria ser 
anulada.  
 
¹ STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1597018/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/08/2016. 
 
² STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1611500/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 12/03/2019. 

D. a qualquer sócio de capital da empresa de bebidas é permitido.  

ERRADO 

Nos termos do Art. 135, III, apenas são responsáveis pelas obrigações tributárias aqueles que exercem 
função de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, 
o redirecionamento não poderá ser realizado para qualquer sócio, mas tão somente para aqueles que 
possuem poder de gerência. 

E. à empresa de calçados é permitido, uma vez que esta adquiriu o estabelecimento empresarial da 
empresa de bebidas. 

ERRADO 

Nesse caso, a responsabilidade da sucessora apenas estaria configurada caso houvesse a continuidade da 
respectiva exploração da atividade comercial desenvolvida pela sucedida, conforme dispõe o Art. 133 do 
CTN. Portanto, não há o que se falar em redirecionamento da execução fiscal à empresa de calçados.  

 

QUESTÃO 37 – 67% DE ACERTOS  

Órgão: Advocacia Geral da União | Cargo: Procurador Federal (AGU) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item que se seguem de acordo com as normas do Código Tributário Nacional relativas a domicílio 



 

e responsabilidade tributários. 

O fato de determinado diretor de uma empresa, mediante infração ao respectivo contrato social, praticar 
atos que configurem fato gerador de certo imposto torna esse diretor devedor solidário relativamente ao 
tributo originalmente imputado à empresa.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO. 

Trata-se de assertiva incorreta na medida em que a responsabilidade tributária por fatos geradores 
ocorridos em desfavor de certa pessoa jurídica, ainda que mediante infração ao contrato social, por si só 
não geram responsabilidade solidária com o diretor da empresa, em que pese haver responsabilidade 
pessoal. 

Nesse sentido, vale lembrar que a responsabilidade tributária solidária decorre de acordo com o art. 124, 
CTN. Além disso, a responsabilidade por infrações está prevista no art. 135, III, CTN, sendo passível a 
responsabilidade tributária do diretor, mas, segundo a legislação não há caracterização de solidariedade. 

 

QUESTÃO 38 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público de Contas do Estado do Pará | Cargo: Procurador de Contas (MPC PA) | 
Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

De acordo com a jurisprudência do STF, é constitucional a cobrança de taxa 

A. para custeio de serviço de iluminação pública. 

B. para o custeio de serviço de limpeza de logradouros públicos. 

C. de fiscalização em função da área de estabelecimento. 

D. de localização e funcionamento em função do número de empregados de uma empresa. 

E. para emissão ou remessa de guia de pagamento de outros tributos. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  



 

A questão cobra o entendimento da Jurisprudência do STF a respeito das taxas. 

A. para custeio de serviço de iluminação pública. 
ERRADO 
 
Nos termos da Súmula Vinculante n. 41. 
 
"O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa". 

B. para o custeio de serviço de limpeza de logradouros públicos. 
ERRADO  
De acordo com a tese fixada pelo STF no RE n. 576.321, a taxa cobrada em razão dos serviços de 
conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal, por 
não serem estes serviços específicos ou divisíveis. 

C. de fiscalização em função da área de estabelecimento. 
CERTO 
O STF entende que a taxa de fiscalização em função da área do estabelecimento é constitucional (AgRg no 
RE n. 856.185/PR). 

D. de localização e funcionamento em função do número de empregados de uma empresa. 
ERRADO 
O STF entende ser inconstitucional taxa de localização e funcionamento em função do número de 
empregados de uma empresa, considerando que estes elementos são insuficientes para aferir o custo do 
exercício do poder de polícia. Foi o que entendeu a corte no ARE 1067210 AgR-segundo. 

E. para emissão ou remessa de guia de pagamento de outros tributos. 
ERRADO 
O STF, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 789.218 reiterou seu entendimento no sentido de 
ser inconstitucional a cobrança de taxa para emissão ou remessa de guia de pagamento de outros 
tributos por ser este um serviço de interesse exclusivo da Administração. 

 

QUESTÃO 39 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um contribuinte pretende compensar parcialmente tributo municipal com valores reconhecidos como 
repetição de indébito tributário municipal em sentença declaratória transitada em julgado. 

Nos termos do CTN e à luz da doutrina, essa compensação 

A. é regida pelas normas previstas no Código Civil. 



 

B. poderá ocorrer mesmo que o valor devido ao particular for vincendo. 

C. poderá ocorrer com créditos judiciais ainda não liquidados.  

D. é hipótese de exclusão do crédito tributário. 

E. amortizará primeiro os juros e depois o débito principal da obrigação tributária.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário (art. 156, II, do CTN) e está disciplinada nos 
arts. 170 e 170-A do CTN.  
Para resolver a questão era preciso conhecer ambos os dispositivos. 
 
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso 
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos 
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.  
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, 
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro 
de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.” 
 
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial 
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.” 
 
Reparem que o art. 170-A, do CTN, veda a compensação de créditos tributários mediante aproveitamento 
de tributos, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 
decisão judicial. Ou seja, o sujeito passivo não pode se valer de um tributo que ele entenda ter pago a 
maior, enquanto esse reconhecimento não transitar em julgado na esfera judicial. 
 
Assim sendo, no nosso caso, como os valores foram reconhecidos como repetição de indébito tributário 
municipal em sentença declaratória transitada em julgado, a compensação poderá ser feita normalmente, 
sendo o crédito vencido ou vincendo. 

A. é regida pelas normas previstas no Código Civil. 

ERRADO 

A compensação tributária é regulada pelo CTN e será autorizada, por cada ente, mediante lei específica. 

B. poderá ocorrer mesmo que o valor devido ao particular for vincendo. 

CERTO 

Como o enunciado fala que os valores foram reconhecidos como repetição de indébito tributário municipal 
em sentença declaratória transitada em julgado, a compensação poderá ser feita normalmente, sendo o 
crédito vencido ou vincendo. 

C. poderá ocorrer com créditos judiciais ainda não liquidados.  



 

ERRADO 
O crédito precisa ser líquido, como dispõe o art. 170 do CTN: 
 
   “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."  

D. é hipótese de exclusão do crédito tributário. 
ERRADO 
A compensação é modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156, II, do CTN. 

E. amortizará primeiro os juros e depois o débito principal da obrigação tributária.  
ERRADO 
Não há essa previsão no CTN. 

 

QUESTÃO 40 – 68% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | Cargo: Área Ciências Contábeis (TCE MG) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Um auditor de contas verificou que lei tributária havia entrado em vigência quando o fato gerador teve 
início, mas que este ainda não havia sido concluído. 

Nessa situação hipotética, conforme o CTN, 

A. deverá ser aplicada a legislação tributária se esta impuser pena menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da prática do ato, desde que a nova lei seja expressamente interpretativa. 

B. deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal quanto ao tratamento dado aos fatos 
geradores pendentes.  

C. deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, mesmo que não se trate de lei 
interpretativa. 

D. não deverá ser aplicada a lei tributária, que se impõe exclusivamente para fatos geradores futuros.  

E. deverá ser aplicada a legislação tributária somente se se tratar de lei interpretativa.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

Diante de fatos geradores futuros ou pendentes, será aplicada imediatamente a lei tributária vigente, com 
base no Art. 105 do CTN. 



 

A. deverá ser aplicada a legislação tributária se esta impuser pena menos severa que a prevista na lei 
vigente ao tempo da prática do ato, desde que a nova lei seja expressamente interpretativa. 

ERRADO 

Quando houver fato gerador futuro ou pendente, a legislação tributária vigente deverá ser aplicada 
imediatamente, independente do tipo de cominação de pena que ela impõe ou de ser expressamente 
interpretativa, conforme Art. 105 do CTN. 

B. deverá ser aplicada a lei tributária em razão da omissão legal quanto ao tratamento dado aos fatos 
geradores pendentes.  

ERRADO 
Não há omissão legal quanto ao tratamento de fatos geradores pendentes. Veja o Art. 105 do CTN: 
 
 Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, 
assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 
116. 

C. deverá ser aplicada a legislação tributária imediatamente, mesmo que não se trate de lei 
interpretativa. 

CERTO 
Como no caso em tela a lei tributária já estava vigente no momento em que o fato gerador teve início, 
então este fato gerador ocorreu sob a égide da nova lei e, dessa forma, ela se aplica ao fato gerador, sendo 
ou não interpretativa. 
A base para esse raciocínio é o Art. 105 do CTN. Veja: 
 
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, 
assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 
116. 

D. não deverá ser aplicada a lei tributária, que se impõe exclusivamente para fatos geradores futuros.  
ERRADO 
No caso de fatos geradores PENDENTES ou FUTUROS, a lei tributária vigente se aplica imediatamente, com 
base no Art. 105 do CTN. 

E. deverá ser aplicada a legislação tributária somente se se tratar de lei interpretativa. 

ERRADO 

Como no caso em tela a lei tributária já estava vigente no momento em que o fato gerador teve início, 
então este fato gerador ocorreu sob a égide da nova lei e, dessa forma, ela se aplica ao fato gerador, sendo 
ou não interpretativa, conforme o Art. 105 do CTN. 



 

 

QUESTÃO 41 – 69% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal | Cargo: Procurador do Ministério Público (TC DF) | 
Ano: 2012 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o item subsequente, acerca dos impostos da União. 

O fato gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a disponibilidade financeira 
da renda.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
ERRADO.  
O item está errado, porque o fato gerador do imposto de renda consiste na aquisição de 
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, conforme prevê 
o art. 43, I e II, do CTN. 
 
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como 
fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: 
 
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; 
 
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no 
inciso anterior". 
 

QUESTÃO 42 – 69% DE ACERTOS  

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Grande (MS) | Cargo: Procurador Municipal (Pref Campo 
Grande/MS) | Ano: 2019 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

À luz das disposições do Código Tributário Nacional, julgue o item seguinte. 

As garantias do crédito tributário incluem a presunção relativa de fraude à execução e a indisponibilidade 
judicial de bens do devedor regularmente citado que não paga, não indica bens à penhora 
tempestivamente e em cujo patrimônio não há bens penhoráveis.  

( X ) CERTO 



 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
CERTO. 
Nos termos do artigo 185-A do CTN:  
 
"Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no 
prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus 
bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que 
promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às 
autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas 
atribuições, façam cumprir a ordem judicial."  

 

QUESTÃO 43 – 70% DE ACERTOS  

Órgão: Empresa Maranhense de Administração Portuária | Cargo: Área Jurídica (EMAP) | Ano: 
2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o próximo item, relativo ao Sistema Tributário Nacional. 

Os municípios participam da partilha do produto de tributos, incluída a arrecadação da contribuição de 
intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação de petróleo e derivados.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
CERTO. 
- A questão aborda a repartição das receitas tributárias. 
 
CF/88 
Art. 159. A União entregará: 
... 
III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, 
§ 4º (CIDE Combustível) 29% para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a 
destinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. 
... 
§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III (CIDE Combustível) que cabe a cada Estado, 25% 
serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. 
 
- O § 4º do art. 159 determina que 25% do montante de recursos da CIDE Combustível repassada pela 
União para os estados serão distribuídos para os municípios, isto é 7,25% do montante total ficará com os 
municípios. 



 

 
Item CORRETO. 

 

QUESTÃO 44 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (CE) | Cargo: Procurador Municipal (PGM 
Fortaleza/CE) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Considerando as disposições do CTN a respeito de legislação tributária, vigência, aplicação, interpretação e 
integração, julgue o item subsequente. 

A interpretação da legislação tributária a partir dos princípios gerais de direito privado é realizada para 
identificar o conceito, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, determinando, assim, a 
definição dos respectivos efeitos tributários.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
ERRADO. 
 
Nos termos do art. 109 do CTN: 
 
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. 
 
De fato, a interpretação da legislação tributária a partir dos princípios gerais de direito privado é realizada 
para identificar o conceito, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito privado, todavia, errada a parte 
final do item, visto que incabível sua aplicação para a definição dos respectivos efeitos tributários. 

 

QUESTÃO 45 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Polícia Civil do Estado de Goiás | Cargo: Delegado de Polícia (PC GO) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

O estado de Goiás instituiu, por lei ordinária, um departamento de fiscalização de postos de gasolina com 
objetivo de aferir permanentemente as condições de segurança e vigilância de tais locais, estabelecendo 
um licenciamento especial e anual para o funcionamento de tais estabelecimentos e instituindo uma taxa 
anual de R$ 1.000 a ser paga pelos empresários, relacionada a tal atividade estatal. 



 

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. A instituição do departamento de fiscalização de postos de gasolina como órgão competente com 
funcionamento regular é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. 

B. É desnecessária, para justificar a cobrança de taxa, a criação de órgão específico para o desempenho 
das atividades de fiscalização de postos de gasolina, por se tratar de competências inerentes às 
autoridades de segurança pública. 

C. Para observar o princípio da capacidade contributiva, a taxa deveria ter correspondência com o valor 
venal do imóvel a ser fiscalizado, sendo inconstitucional a cobrança de valor fixo por estabelecimento. 

D. A taxa em questão é inconstitucional, já que a segurança pública é um dever do Estado, constituindo 
um serviço indivisível, a ser mantido apenas por impostos, o que torna incabível a cobrança de taxa. 

E. Por ter caráter contraprestacional, a taxa só será devida caso o departamento de fiscalização de postos 
de gasolina faça visitas periódicas aos estabelecimentos, certificando-se do cumprimento das normas 
de segurança e vigilância de tais locais, de acordo com a legislação.  

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige o conhecimento do candidato acerca de uma das espécies de tributo que existem no 
ordenamento, que é a Taxa. 

A. A instituição do departamento de fiscalização de postos de gasolina como órgão competente com 
funcionamento regular é suficiente para caracterizar o exercício efetivo do poder de polícia. 

CERTA 
Afirmativa correta, pois de acordo com a jurisprudência do STF, o exercício regular do poder de polícia 
pode ser demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 

B. É desnecessária, para justificar a cobrança de taxa, a criação de órgão específico para o desempenho 
das atividades de fiscalização de postos de gasolina, por se tratar de competências inerentes às 
autoridades de segurança pública. 

ERRADO 
Afirmativa errada. Conforme entendimento do STF, é necessária para justificar a cobrança de taxa, a mera 
existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de 
fiscalização. 

C. Para observar o princípio da capacidade contributiva, a taxa deveria ter correspondência com o valor 
venal do imóvel a ser fiscalizado, sendo inconstitucional a cobrança de valor fixo por estabelecimento. 

ERRADO 
Afirmativa errada, pois a taxa deve ter correspondência com o valor da atividade fiscalizatória, e não com o 
valor venal do imóvel a ser fiscalizado, conforme artigo 77 do Código Tributário Nacional. 



 

D. A taxa em questão é inconstitucional, já que a segurança pública é um dever do Estado, constituindo 
um serviço indivisível, a ser mantido apenas por impostos, o que torna incabível a cobrança de taxa. 

ERRADO 
Afirmativa errada, pois não se trata de serviço público a ser custeado, mas de atividade fiscalizatória 
caracterizada pelo exercício regular do poder de polícia, conforme artigo 145, II da Constituição Federal. 

E. Por ter caráter contraprestacional, a taxa só será devida caso o departamento de fiscalização de postos 
de gasolina faça visitas periódicas aos estabelecimentos, certificando-se do cumprimento das normas 
de segurança e vigilância de tais locais, de acordo com a legislação.  

ERRADO 
Afirmativa errada, pois conforme artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas, para serem cobradas, 
não precisam de visitas periódicas aos estabelecimentos, e sim sua sua mera disponibilização aos usuários. 

 

QUESTÃO 46 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Polícia Federal / Banca: CESPE (CEBRASPE) | Cargo: Perito Criminal Federal - Área 1 (PF) | 
Ano: 2018 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a 
respeito de obrigação tributária sobre ganho de capitais, de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e de 
crimes previdenciários. 

Gustavo e Eduardo firmaram, por meio de instrumento particular, um contrato de transmissão de posse de 
imóvel urbano. Nessa situação, a municipalidade poderá exigir do adquirente Eduardo as eventuais 
obrigações provenientes do IPTU relativas ao período anterior à assinatura do contrato de transmissão de 
posse.  

( X ) CERTO 

(    ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
CERTO. 
A municipalidade poderá cobrar o IPTU do adquirente na qualidade de responsável tributário, 
conforme Tese firmada no Recurso Repetitivo nº 122, STJ. 
 
1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto 
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) 
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 
 
2- cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 



 

 

QUESTÃO 47 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (CE) | Cargo: Procurador Municipal (PGM 
Fortaleza/CE) | Ano: 2016 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Julgue o seguinte item, a respeito de obrigação tributária e crédito tributário. 

O CTN qualifica como obrigação tributária principal aquela que tem por objeto uma prestação pecuniária, 
distinguindo-a da obrigação tributária acessória, cujo objeto abrange as condutas positivas e negativas 
exigidas do sujeito passivo em prol dos interesses da administração tributária e as penalidades decorrentes 
do descumprimento desses deveres instrumentais. 

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  
ERRADO.  
O CTN qualifica como obrigação tributária principal aquela que tem por objeto uma prestação 
pecuniária, aí incluindo o pagamento de penalidades pecuniárias. 
 
Distingue-a da obrigação tributária acessória, cujo objeto abrange apenas as condutas positivas e negativas 
exigidas do sujeito passivo em prol dos interesses da administração tributária. 
 
Art. 133 do CTN: 
 
§ 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. 
 
Errada, portanto, a parte final do item, pois as "penalidades decorrentes do descumprimento desses 
deveres instrumentais" caracterizam-se como obrigação principal. 

 

QUESTÃO 48 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Procuradoria Geral do Estado da Bahia | Cargo: Procurador do Estado (PGE BA) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Suponha que determinado empresário tenha adquirido o imóvel de um estabelecimento comercial 



 

completamente vazio e tenha dado continuidade à exploração, sob outra razão social, do mesmo ramo do 
comércio, e que os alienantes tenham prosseguido na exploração da atividade a partir do quinto mês após 
a alienação. Considerando essa situação hipotética e aspectos gerais da sucessão empresarial, julgue o 
item que se segue. 

O adquirente responde solidariamente pelos tributos devidos até a data do ato de sucessão empresarial.  

(    ) CERTO 

( X ) ERRADO 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

ERRADO.  

A questão exige o conhecimento da responsabilidade tributária no caso de sucessão empresarial.  

No caso em tela, a responsabilidade será subsidiária (art. 133, II, do CTN), uma vez que os alienantes 
prosseguiram na exploração da atividade comercial antes dos 06 meses previstos em lei. 

 

QUESTÃO 49 – 71% DE ACERTOS  

Órgão: Tribunal Regional Federal (1ª Região) | Cargo: Juiz Federal Substituto (TRF) | Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Contribuinte devedor de tributo, após ter sido lavrado contra ele auto de infração pelo fisco, solicitou o 
pagamento do valor apurado por meio de compensação por precatórios e realizou, de forma parcelada, o 
pagamento do sinal exigido de 10%. Após a quitação do sinal, o contribuinte apresentou os precatórios 
para análise da certeza e liquidez dos títulos.  

Em face dessa situação hipotética e do que prevê a legislação tributária vigente, assinale a opção correta. 

A. A compensação por precatórios deve seguir, de forma subsidiária, as regras gerais da moratória. 

B. O fato de a administração tributária aceitar os precatórios, após o pagamento do sinal, para a análise 
da certeza e liquidez gera a extinção do crédito tributário. 

C. O parcelamento do sinal dado como exigência para o processamento do pedido de compensação não 
pode ser entendido como parcelamento do débito tributário.  

D. A solicitação da compensação por precatórios gera, desde o início, a suspensão do crédito tributário, 
uma vez que o sinal foi parcelado. 



 

E. O parcelamento e a compensação possuem a mesma natureza jurídica. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão exige o conhecimento do candidato acerca dos institutos de Direito Tributário, como as 
hipóteses de Suspensão e Extinção do crédito tributário. 

A. A compensação por precatórios deve seguir, de forma subsidiária, as regras gerais da moratória. 

ERRADO 

Afirmativa errada, pois de acordo com artigo 155-A, §2º do Código Tributário Nacional, é o parcelamento 
que segue subsidiariamente à moratória, e não a compensação por precatórios. 

B. O fato de a administração tributária aceitar os precatórios, após o pagamento do sinal, para a análise 
da certeza e liquidez gera a extinção do crédito tributário. 

ERRADO 

Afirmativa errada, pois de acordo com artigo 170 do Código Tributário Nacional, pois o fato da 
administração tributária aceitar os precatórios para analisá-los não gera a extinção do crédito tributário, 
somente após uma análise positiva. 

C. O parcelamento do sinal dado como exigência para o processamento do pedido de compensação não 
pode ser entendido como parcelamento do débito tributário.  

CERTO 

Afirmativa certa, pois o parcelamento do sinal exigido como processamento da compensação, não se 
confunde com o parcelamento do débito tributário, pois, o parcelamento é modalidade de suspensão do 
Crédito Tributário, e o parcelamento do sinal é meio de se chegar a compensação, modalidade de extinção 
do Crédito Tributário. 

D. A solicitação da compensação por precatórios gera, desde o início, a suspensão do crédito tributário, 
uma vez que o sinal foi parcelado. 

ERRADO 

Afirmativa errada, pois conforme artigo 151 do Código Tributário Nacional não há hipótese em que a 
compensação impede o início de uma execução fiscal ou que suspende a exigibilidade do crédito. 

E. O parcelamento e a compensação possuem a mesma natureza jurídica. 

ERRADO 



 

Afirmativa errada, pois o parcelamento tem natureza de suspensão do crédito tributário, conforme artigo 
151, VI do Código Tributário Nacional. Já a compensação tem natureza jurídica de extinção do crédito 
tributário, conforme artigo 170. 

 

QUESTÃO 50 – 72% DE ACERTOS  

Órgão: Ministério Público do Estado do Acre| Cargo: Promotor de Justiça (MP AC)| Ano: 2013 

ENUNCIADO DA QUESTÃO  

Depósito clandestino de bebidas encontrado pelo fisco com grande quantidade de mercadorias e sem 
relação com qualquer outra sociedade comercial, foi lacrado, tendo sido lavrado auto de infração em nome 
de João, que, responsável pelo depósito e com residência fixa em outro estado, aparecia no depósito uma 
vez por semana. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

A. Por ser clandestino, o depósito não possui capacidade tributária passiva, o que se estende a João. 

B. O princípio da autonomia do estabelecimento deve ser aplicado quando há várias filiais de uma 
mesma empresa, o que ocorre, via de regra, na cobrança de ICMS, cujos domicílios tributários devem 
ser considerados individualmente, ou seja, cada estabelecimento será considerado unidade 
autônoma para os fins fiscais. 

C. A modalidade de lançamento realizada pelo fisco foi a de lançamento por homologação, visto que se 
trata de ICMS 

D. Do ponto de vista do direito tributário, João é considerado responsável tributário, e não 
contribuinte. 

E. O domicílio tributário do sujeito passivo é o da residência fixa de João, ou seja, fora do local da 
entidade tributante. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO  

A questão versa sobre domicílio tributário e capacidade tributária passiva. 

A. Por ser clandestino, o depósito não possui capacidade tributária passiva, o que se estende a João. 

ERRADO 

A capacidade tributária passiva das pessoas jurídicas independem de estarem regularmente constituídas, 
bastando que se configure uma unidade econômica ou profissional (art. 126, III, CTN). Desse modo, mesmo 
clandestino, o depósito possui capacidade tributária passiva.  



 

B. O princípio da autonomia do estabelecimento deve ser aplicado quando há várias filiais de uma 
mesma empresa, o que ocorre, via de regra, na cobrança de ICMS, cujos domicílios tributários devem 
ser considerados individualmente, ou seja, cada estabelecimento será considerado unidade autônoma 
para os fins fiscais. 

CERTO 
A assertiva expressa o princípio da autonomia do estabelecimento, "[...] cujo conteúdo normativo preceitua 
que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas 
e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal" (STJ. 1ª Seção. REsp 
nº 1.355.812/RS).  
 
Cuidado: Tese do Tema Repetitivo nº 614 do STJ - "Inexistem óbices à penhora, em face de dívidas 
tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais". 

C. A modalidade de lançamento realizada pelo fisco foi a de lançamento por homologação, visto que se 
trata de ICMS 

ERRADO 
No caso, o Fisco procedeu ao lançamento de ofício, com amparo no artigo 149, II e VI do CTN, diante da 
inércia do sujeito passivo que deveria ter declarado e recolhido o tributo.  

D. Do ponto de vista do direito tributário, João é considerado responsável tributário, e não 
contribuinte. 

ERRADO 
O enunciado destaca que João era responsável pela guarda do depósito, mas, diante das informações 
fornecidas (ausência de relação dos produtos com outra sociedade empresária), para fins tributários, ele 
deve ser considerado contribuinte, por ter relação pessoal e direta com a situação que constitui o 
respectivo fato gerador.  

E. O domicílio tributário do sujeito passivo é o da residência fixa de João, ou seja, fora do local da 
entidade tributante. 

ERRADA 

De fato, o domicílio tributário do sujeito passivo pessoa física/natural é, em regra, sua residência habitual 
(art. 127, I, CTN). Para a pessoa jurídica, mesmo irregular (que ostenta igualmente capacidade tributária 
passiva - art. 126, III, CTN), estabelece-se como domicílio o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou 
fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento (art. 127, II, CTN). 

Prescreve o art. 11, §3º da LC nº 87/96 (Lei Kandir), que, para os efeitos dessa lei complementar (que trata 
do ICMS), "[...] estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde 
pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades em caráter temporário ou permanente, bem como onde 
se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte: I - na impossibilidade de 
determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou 
prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação; II - é autônomo cada estabelecimento do 
mesmo titular".  

 

 



 

 

 

GABARITO PREENCHIDO 

QUESTÃO GABARITO QUESTÃO GABARITO 

1 C 26 ERRADO 

2 A 27 C 

3 ERRADO 28 CERTO 

4 ERRADO 29 A 

5 ERRADO 30 C 

6 E 31 D 

7 A 32 CERTO 

8 E 33 D 

9 ERRADO 34 CERTO 

10 E 35 C 

11 C 36 C 

12 ERRADO 37 ERRADO 

13 B 38 C 

14 ERRADO 39 B 

15 A 40 C 

16 B 41 ERRADO 

17 E 42 CERTO 

18 C 43 CERTO 



 

19 B 44 ERRADO 

20 C 45 A 

21 B 46 CERTO 

22 ERRADO 47 ERRADO 

23 CERTO 48 ERRADO 

24 ERRADO 49 C 

25 CERTO 50 B 
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