




IMPOSTOS EM ESPÉCIE
• ICMS – 12 questões

• ITCMD – 6 questões

• ISS – 2 questões

• IPVA – 1 questão

• IPI – 1 questão



PGE-PB (2021, CESPE)
A respeito dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ para a concessão de
benefícios fiscais relativos ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS),
assinale a opção CORRETA, com base na legislação aplicável.
A - A consulta ao CONFAZ é uma mera faculdade do ente federativo competente para a
instituição do tributo.
B - O procedimento de celebração de convênio no âmbito do CONFAZ é aplicável à
concessão de créditos presumidos.
C - A concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAZ deve ser aprovada, em regra,
por maioria absoluta.
D - Os benefícios fiscais aprovados pelo CONFAZ devem ser uniformes em todas as
unidades da Federação.
E - O governo federal não tem assento nas reuniões do CONFAZ destinadas à celebração
de convênios.



CONVÊNIOS NO CONFAZ

Conforme o art. 150, § 6º, da CF, “qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, CONCESSÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo
ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g”.

Além de depender de lei específica, precisa da deliberação dos Estados e do
DF, conforme o art. 155, § 2º, XII, g da CF, o que ocorrerá no âmbito do
CONFAZ. Assim, a consulta ao CONFAZ não é uma mera faculdade do ente.



A uniformidade não se trata de uma imposição, pois os convênios
podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja
limitada a uma ou a algumas Unidades da Federação (art. 3º da LC
24/75)

Convênios no âmbito do CONFAZ serão celebrados em reuniões para as
quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do
DF, sob a presidência de representantes do Governo federal. Portanto,
é incorreto dizer que o governo federal não tem assento em tais
reuniões (art. 2º da LC 24/75).



PGE-MS (2021, CESPE)

Conforme as disposições constitucionais pertinentes à circulação de mercadorias,

sobre uma operação com mercadorias em que o estado de São Paulo venda para

consumidor do estado do Mato Grosso do Sul um aparelho celular (...)

Incidirá a alíquota interestadual, mas o diferencial de alíquota será devido ao estado

de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que o consumidor está localizado em seu

território.



Nas operações que destinem bens a consumidor final em outro Estado,

adota-se a alíquota interestadual (nesse caso o Estado de São Paulo fica

com o valor obtido pela alíquota interestadual) e caberá ao Estado de

localização do destinatário a diferença entre a alíquota interna do Estado

destinatário e a alíquota interestadual (isto é, cabe ao Estado de Mato

Grosso do Sul a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota

interestadual), conforme o art. 155, § 2º, VII, da CF/88.



PGE-CE (2021, CESPE)

Acerca da cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS relativo a operações
interestaduais nas quais são destinadas mercadorias a consumidor final não
contribuinte do ICMS, localizado em outros estados da Federação, conforme
introduzido pela EC n.º 87/2015, assinale a opção CORRETA de acordo com a
legislação e a jurisprudência do STF.

A - A cobrança do DIFAL-ICMS se perfaz com a edição de legislação estadual e
convênio no âmbito do CONFAZ, pois a própria EC n.º 87/2015, ao disciplinar a
cobrança do tributo, exauriu os elementos da regra matriz daquela relação jurídico-
tributária, tornando prescindível a edição de lei complementar.

B - As alterações promovidas pela EC n.º 87/2015 se resumiram à promoção de
nova repartição de receitas no tocante ao ICMS, não havendo a instituição de nova
relação jurídica que exigisse a edição de lei complementar.



C - A cobrança do DIFAL-ICMS pressupõe a edição de lei complementar veiculando
normais gerais, pois a EC n.º 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária entre o
remetente do bem ou serviço e o estado de destino nas operações com bens e
serviços destinados a não contribuintes do ICMS.

D - Não obstante tenham as alterações promovidas pela EC n.º 87/2015 implicado a
edição de nova relação jurídica entre o remente do bem ou serviço e o estado de
destino nas operações com bens e serviços destinados a não contribuintes do ICMS,
a Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir) permite extrair todos os aspectos
gerais da relação jurídica inaugurada (temporal, espacial, pessoal, quantitativo etc.),
viabilizando a cobrança do tributo.



Após a prova da PGE/CE, houve a publicação da LC exigida para viabilizar a cobrança

do DIFAL. Desse modo, a alternativa D estava incorreta no momento da aplicação

da prova (2021), pois ainda não havia lei complementar veiculando normas gerais

para a cobrança do DIFAL e a Lei Kandir ainda não estabelecia os aspectos temporal,

espacial, pessoal, quantitativo etc.

Ocorre que em 04/01/2022, a LC 190/2022 regulamentou a cobrança do diferencial,

alterando a redação da LC 87/1996 (Lei Kandir). Portanto, atualmente, é possível

extrair da Lei Kandir todos os aspectos gerais da nova relação jurídica inaugurada,

em virtude das alterações promovidas pela LC 190/2022.



EXECUÇÃO FISCAL



PGE-CE (2021, CESPE)

A respeito do processo executivo fiscal, observada a Lei n.º 6.830/1980 e a
jurisprudência do STJ, julgue os seguintes itens.

I Embora não seja possível a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa
após a decisão de primeira instância, o acolhimento em parte dos embargos à
execução não impede o prosseguimento do feito executivo se a cobrança se
referir a parcelas autônomas.

II Não cabe exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva
em execução fiscal proposta contra sócio da pessoa jurídica devedora incluído
como responsável na certidão de dívida ativa.

III É necessária a instrução da petição inicial da execução fiscal com o
demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição preliminar da peça.



Súmula 392/STJ: 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.

Súmula 559/STJ: Em ações de execução fiscal, é DESNECESSÁRIA a
instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do
débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº
6.830/1980.



PGE-MS (2021, CESPE)

Foi considerada CORRETA a alternativa no sentido de que no caso de

dissolução irregular de empresa, ainda que se trate de execução fiscal de

dívida ativa não tributária, é possível o redirecionamento da dívida ao

sócio-gerente.



PGE-GO (2021, FCC)

O Fisco ingressa com ação de execução fiscal em face de André, microempresário
individual. André, por outro lado, pretende se defender da cobrança alegando que
não realizou determinado fato gerador, fato que pretende demonstrar em perícia
contábil. De acordo com a Lei Federal nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) e o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, André poderá discutir o lançamento
em

A - exceção de pré-executividade, que impedirá atos constritivos na execução.

B - embargos a execução fiscal, que deverão ser opostos no prazo de 15 (quinze)
dias da intimação da penhora realizada pelo SISBAJUD.



C - exceção de pré-executividade, desde que apresentada dentro do
prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos da
carta/mandado de citação positivo.

D - ação anulatória de débito tributário, devendo garantir o valor em
discussão.

E - embargos a execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia.



Art. 16 LEF - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.



PGE-RO (2022, CESPE)

Uma pessoa jurídica recebeu um mandado de citação relativa a uma execução fiscal,
com ordem para pagar, em até cinco dias, débitos de ICMS já inscritos em dívida ativa.
Como não houve o pagamento tempestivo, foi ordenada a penhora de bens. Nessa
situação hipotética, considerando-se a jurisprudência do STJ, o prazo para a
apresentação dos embargos à execução fiscal deve ser contado a partir

A - do ato de inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

B - da juntada aos autos do mandado de citação.

C - do fim do prazo para o pagamento do crédito em execução.

D - da efetiva intimação da penhora.

E - da juntada aos autos do mandado de penhora cumprido



LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR



PGE-CE (2021, CESPE)

Foi considerada INCORRETA que em função de sua arrecadação ser

destinada aos tribunais de justiça, a instituição dos emolumentos cartorários

constitui exceção à legalidade tributária.



PGE-CE (2021, CESPE)

Foi considerada INCORRETA que por serem concebidas como contribuições

parafiscais, as anuidades instituídas e cobradas no interesse das categorias

profissionais podem ser majoradas independentemente de parâmetro legal,

segundo o STF.



PGE-RO (2022, CESPE)
Um dos princípios basilares do direito tributário estabelece que o Estado
deve tributar as pessoas de acordo com as suas capacidades econômicas, de
modo que os mais ricos contribuam mais em relação aos mais pobres, de
forma progressiva. Trata-se do princípio

A - do não confisco.

B - da capacidade contributiva.

C - da igualdade tributária.

D - da proporcionalidade.

E - da praticabilidade da tributação.



ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS



PGE-RS (2021, FUNDATEC)

Com o advento da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal passou a
admitir a natureza tributária das contribuições, também chamadas contribuições
especiais, cujas normas de competência encontram-se nos Arts. 149 e 195 e
também no Art. 149-A, acrescentado por emenda constitucional. As contribuições
ostentam características jurídicas que as distinguem dos impostos e das taxas,
sujeitando-se a regime jurídico próprio. Sobre as contribuições, é CORRETO afirmar
que: (...)

As contribuições são tributos funcionalizados, sendo que a sua validade depende
do enquadramento em uma das finalidades que a constituição elenca como
justificadoras da sua instituição, diferentemente dos impostos, para os quais a
afetação do produto só é admitida quando a constituição expressamente autoriza,
como nas exceções constantes do Art. 167, IV.



PGE-CE (2021, CESPE)

Foi considerada INCORRETA que de acordo com o STF, o tributo instituído

mediante emenda constitucional com a finalidade de custear o serviço de

iluminação pública tem natureza de taxa.



PGE-AL (2021, CESPE)

Foram consideradas INCORRETAS as alternativas no sentido de que as taxas

podem ser cobradas em decorrência de: atividades de limpeza de

logradouros públicos, iluminação pública, prevenção e combate a incêndios.



OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA



PGE-RS (2021, FUNDATEC)

Foi considerada INCORRETA a alternativa no sentido de que o aspecto

subjetivo, no que diz respeito ao polo ativo, sempre corresponde ao ente

político instituidor do tributo, não havendo espaço para que a lei delegue

validamente essa condição de sujeito ativo a outra pessoa, ainda que de

direito público.



A capacidade tributária ativa é das pessoas jurídicas de direito público.

Assim, tanto os entes políticos que possuem a competência para instituir o

tributo, como também outras pessoas jurídicas de direito público que não

possuem competência para instituir tributo (autarquias e as fundações

instituídas e mantidas pelos entes políticos) podem figurar como sujeitos

ativos. Nesse aspecto, a lei que institui as anuidades dos conselhos de

fiscalização profissional prevê as autarquias como seus sujeitos ativos, razão

pela qual é incorreto dizer que no polo ativo sempre estará o ente político

instituidor do tributo.



RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA



PGE-GO (2021, FCC)

BMM Indústria Ltda. adquire estabelecimento comercial de LTC Indústria Ltda. Após
tal aquisição, BMM Indústria Ltda. permanecem na mesma atividade do
estabelecimento. LTC Indústria Ltda. também continua a exercer a sua atividade. Após
a aquisição, a fiscalização apura débitos tributários e infrações do estabelecimento
adquirido, com fatos geradores anteriores ao trespasse. Nesse caso, nos termos do
Código Tributário Nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a BMM
Indústria Ltda.

A - não fica responsável em nenhuma hipótese pelos tributos, juros de mora e multas
do estabelecimento adquirido, caso a aquisição tenha se dado em processo de
recuperação judicial de LTC Indústria Ltda.

B - somente fica responsável em caso de lançamentos tributários e multas
regularmente formalizados antes da aquisição do estabelecimento.



C - fica solidariamente responsável pelos débitos tributários e juros de mora dos

tributos do estabelecimento adquirido, mas não é responsável pelas multas punitivas

tributárias, por terem caráter pessoal.

D - fica subsidiariamente responsável pelos débitos tributários e juros de mora dos

tributos do estabelecimento adquirido, com exceção das multas punitivas, por terem

caráter pessoal.

E - fica subsidiariamente responsável pelos débitos tributários, juros de mora e

multas moratórias ou punitivas do estabelecimento adquirido.



Súmula 554/STJ - Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas
moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.

Art. 133 do CTN. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.



SUSPENSÃO, EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO



PGE-CE (2021, CESPE)

A respeito da extinção do crédito tributário, assinale a opção CORRETA.

A - São hipóteses de extinção do crédito tributário a remissão e a anistia.

B - A extinção do crédito tributário obsta a possibilidade de novo lançamento, isto é,
de constituir-se novo crédito.

C - A transação é modalidade de extinção do crédito tributário que depende de
previsão legal, somente podendo ser realizada após a instauração do litígio.

D - Uma vez extinto o crédito tributário, não é possível a restituição do valor
adimplido, ainda que o pagamento tenha sido indevido.



Art. 171 do CTN. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça,
aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar
transação que, mediante concessões mútuas, importe em
determinação de litígio e consequente extinção de crédito
tributário.



PGE-GO (2021, FCC)

Em tributo sujeito à homologação, a empresa Ecológica Engenharia Ltda. declara ao
Fisco tributos no valor de R$ 5.000,00. Todavia, por problemas financeiros, não
efetua o pagamento do valor na data do vencimento. Passados 2 anos do
vencimento, o Fisco inscreve o valor em dívida ativa. Após 6 anos do vencimento,
Ecológica Engenharia Ltda. confessa o débito, aproveitando vantagem tributária
outorgada pela legislação, com abatimento do valor devido em 50%, e inicia o
processo de parcelamento em 10 parcelas mensais. A empresa paga 6 parcelas
corretamente e deixa de pagar as demais.



O Fisco, assim, rescinde o parcelamento e inicia a ação de execução fiscal, pelo valor
remanescente, considerando o abatimento outorgado pela legislação do
parcelamento. Nesse contexto, nos termos do Código Tributário Nacional e da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Fisco está (...) incorreto, pois o
débito está prescrito, e deve devolver as parcelas já pagas pelo contribuinte.

Após declarar ao Fisco os tributos, houve a constituição do crédito. Assim, iniciou-se
o prazo para a Fazenda realizar a cobrança. Contudo, não ocorreu o ajuizamento da
execução fiscal dentro do prazo de 5 anos, razão pela qual o débito está prescrito.
No direito tributário, a prescrição é hipótese de extinção, razão pela qual o Fisco
deverá devolver o valor das parcelas, uma vez que a confissão do débito ocorreu
após a extinção do crédito tributário.



SIMPLES



PGE-PB (2021, CESPE)
De acordo com Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, estão incluídos no regime especial unificado de arrecadação do Simples
Nacional os seguintes tributos
A - IPI, IRPJ e IOF.

B - CSLL, IRPJ e ICMS.

C - CSLL, IOF e ITR.

D - FGTS, ICMS e CSLL.

E - FGTS, IOF e IPI.



LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO



PGE-RS (2021, FUNDATEC)

Embora o Código Tributário Nacional, no capítulo em que dispõe sobre a constituição
do crédito tributário, só discipline o lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”, discute-se, há muito, sobre outros modos de constituição ou formalização do
crédito tributário. A respeito, é CORRETO afirmar que:

A - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.



B - O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário,
considerando-se realizado assim que lavrado pelo agente fiscal, independentemente
de notificação ao contribuinte.

C - O lançamento é o único modo válido de constituição do crédito tributário,
considerando-se realizado com a notificação ao contribuinte, sem o que ele não se
aperfeiçoa e não produz efeitos, não surgindo a obrigação tributária.

D - Sempre que há entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito
fiscal ocorre o lançamento na modalidade lançamento por declaração, conforme
regulado na lei complementar de normas gerais de direito tributário.

E - O lançamento por homologação só ocorre com homologação expressa por ato da
autoridade fiscal devidamente formalizado, em atenção ao princípio documental.
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