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Comentadas pelo professor: Marcello Leal  

Direito Tributário   

01 - Q264056 

Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

A Constituição Federal, em seu art. 195, dispõe sobre as contribuições para a seguridade social, estabelecendo as 

suas fontes. Sobre as contribuições incidentes sobre a receita ou faturamento, e de acordo com o entendimento 

recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, analise os itens a seguir, classificando-os como corretos ou 

incorretos, para, a seguir, assinalar a assertiva que corresponda à sua opção. 

I. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados 

da empresa, e não o regime de caixa.  

II. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da Cofins e da contribuição para o PIS, temos que o fato 

gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não 

com o recebimento do preço acordado. 

III. O resultado da venda, na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, 

constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da 

contribuição ao PIS e da Cofins, consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. 

IV. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de 

cálculo das contribuições em questão.  

V. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do 

crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da Cofins, ocorrem apenas quando fato superveniente 

venha a anular o fato gerador do tributo. 

Estão corretos apenas os itens: 

 a) I, II e IV. 

 b) I e IV. 

 c) II, III e V. 

 d) II e III. 

 e) todos os itens estão corretos. 
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02 - Q264069 

Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Sobre a relação entre obrigação e crédito tributário, assinale a opção incorreta. 

 a) A relação tributária é uma relação obrigacional cujo conteúdo é uma prestação pecuniária, em que num dos 

polos está o devedor, e no outro o credor. Obrigação e crédito pressupõem um e outro. 

 b) A obrigação, quando surge, já se estabelece em favor do sujeito ativo (a ela corresponde o crédito e vice- 

versa). Quando o CTN diz do surgimento da obrigação com o crédito tributário, e da constituição do crédito com o 

lançamento, quis na verdade referir-se ao crédito formalizado, certo, líquido e oponível ao sujeito passivo. 

 c) Embora obrigação e crédito sejam, no direito privado, dois aspectos da mesma relação, o direito tributário 

houve por bem distingui-los: a obrigação como um primeiro momento na relação tributária, de conteúdo e sujeito 

passivo ainda não determinados e formalmente identificados; o crédito como um segundo momento na mesma 

relação, que surge com o lançamento. 

 d) De acordo com o CTN, o lançamento possui natureza constitutiva da obrigação tributária, e declaratória do 

respectivo crédito tributário. 

 e) À obrigação tributária corresponde o direito de proceder- se ao lançamento. 

 

03 - Q264072 

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Sobre os diversos aspectos da norma tributária impositiva, julgue os itens a seguir, classificando-os como corretos 

ou incorretos, para, a seguir, assinalar a assertiva que corresponda à sua opção. 

I. Ainda que se trate de um ato jurídico, no sentido dessa expressão no Código Civil, o fato gerador da obrigação 

tributária há de ser sempre considerado como um fato.  

II. O aspecto temporal é a indicação das circunstâncias de tempo importantes para a configuração dos fatos 

imponíveis, que necessariamente será explícita.  

III. Aspecto espacial da hipótese de incidência corresponde ao território no qual, ocorrida a situação descrita no 

aspecto material, surge a obrigação tributária.  

IV. Aspecto pessoal é aquele que diz respeito à definição dos sujeitos ativo e passivo da relação tributária. 

V. O montante da obrigação tributária é o aspecto quantitativo da norma tributária impositiva, que pode ser um 

valor fixo, um percentual incidente sobre determinada grandeza ou até mesmo a lei pode utilizar- se do 

enquadramento em tabelas. 

Estão corretos apenas os itens:  

 a) I, IV e V. 



 

 

Questões de Concursos – Tudo para você conquistar o seu cargo público           www.qconcursos.com 

 

3 

 b) I, III, IV e V. 

 c) II, III e V. 

 d) II, IV e V. 

 e) Todos os itens estão corretos. 

 

04 - Q264067  

Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

O CTN determina que se proceda à interpretação literal sempre que se estiver diante de legislação tributária que 

disponha, entre outros, sobre a outorga de isenção. Tal regra permite as seguintes conclusões, com exceção de: 

 a) ainda que a interpretação literal preconizada pelo CTN tenha como objetivo evitar interpretações ampliativas, 

não se admite, porém, interpretação que venha a ser mais restritiva do que a própria lei. 

 b) a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não configura ofensa à mencionada regra. 

 c) sua aplicação veda o emprego da analogia, mas não impossibilita uma interpretação mais ampla. 

 d) a requalificação de verba em razão de seus elementos essenciais, para fins de reconhecê-la isenta, em 

detrimento da terminologia adotada pela legislação previdenciária, é vedada ao Juiz, por força desta regra. 

 e) tal regra não constitui norma geral de interpretação da legislação que disponha sobre deduções de despesas 

na determinação da base de cálculo de tributos. 

 

05 - Q264060  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

A Constituição Federal prevê que o ICMS – imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – será não-cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 

serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Sobre a 

não cumulatividade do ICMS, assinale a opção correta.  

 a) Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de haver decisão reconhecendo que o 

contribuinte de direito não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. 

 b) Nas operações interestaduais, o creditamento do ICMS na operação subsequente deve corresponder ao 

montante que foi efetivamente recolhido na operação anterior. 

 c) No caso de a mercadoria ser alienada, intencionalmente, por importância inferior ao valor que serviu de base 

de cálculo na operação de que decorreu sua entrada, o contribuinte, se desejar, poderá efetuar a anulação do 

crédito correspondente à diferença entre o valor referido e o que serviu de base ao cálculo na saída respectiva. 
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 d) Viola o princípio da não cumulatividade a vedação ao creditamento do ICMS relativo à entrada de insumos 

usados em industrialização de produtos cujas saídas foram isentas. 

 e) O registro tardio dos créditos, por inércia do contribuinte, não é vedado. Todavia, fica afastada a possibilidade 

de correção de tais créditos, na medida em que foi ele próprio quem lhe deu causa. 

 

06 - Q264058  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Sobre o imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, de competência dos 

Estados e do Distrito Federal, assinale a opção incorreta. 

 a) Sua incidência é legítima no caso de inventário por morte presumida. 

 b) Não incide sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz. 

 c) Sua existência não obsta que se utilize o valor do monte-mor como base de cálculo da taxa judiciária. 

 d) Não é exigível antes da homologação do cálculo do valor do bem transmitido. 

 e) É calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação. 

 

07 - Q264057  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Sobre competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, assinale a opção incorreta. 

 a) A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria, não implica 

automaticamente a competência para a instituição de tributos. 

 b) Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente 

outorgados pela Constituição. 

 c) Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de 

previdência de seus servidores. 

 d) Norma que pretendesse fixar alíquota mínima igual à da contribuição dos servidores titulares de cargos 

efetivos na União, para a contribuição a ser cobrada pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de 

seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário, seria inconstitucional por 

contrariar o pacto federativo. 

 e) A expressão "regime previdenciário" de seus servidores, a ensejar a instituição de contribuição pelos Estados-

membros, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. 
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08 - Q264055  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Com relação ao entendimento do STF sobre as contribuições sociais gerais, as contribuições de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assinale a opção correta. 

 a) Não se pode prescindir de lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais.  

 b) Sua constitucionalidade seria aferida pela necessidade pública atual do dispêndio vinculado e pela eficácia dos 

meios escolhidos para alcançar essa finalidade. 

 c) No caso da contribuição devida ao SEBRAE, tendo em vista tratar-se de contribuição de intervenção no 

domínio econômico, o STF entende ser exigível a vinculação direta do contribuinte ou a possibilidade de que ele 

se beneficie com a aplicação dos recursos por ela arrecadados. 

 d) A sujeição de vencimentos e de proventos de aposentadoria e pensões à incidência de contribuição 

previdenciária constitui ofensa ao direito adquirido no ato de aposentadoria.  

 e) Tais contribuições sujeitam-se à força atrativa do pacto federativo, pois a União está obrigada a partilhar o 

dinheiro recebido com os demais entes federados. 

 

09 - Q264054  

Ano: 2012 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

Com relação à retroatividade das leis tributárias, permitida pelo Código Tributário Nacional, assinale a opção 

correta. 

 a) Embora o CTN seja categórico ao admitir a aplicação da lei tributária a fatos pretéritos, é necessário que a lei 

que se enquadrar nas hipóteses em que ele admite esta retroação decline de modo expresso tal previsão. 

 b) Apesar da multa fiscal ser estabelecida de acordo com a lei vigente ao tempo do fato gerador, a pena menos 

severa da lei posterior substitui a mais grave da lei anterior, podendo prevalecer para efeito de pagamento. 

 c) No caso da retroatividade das leis interpretativas, esta retroatividade será meramente aparente, vigente que 

estava a lei interpretada. Torna-se ainda necessário que a interpretação que der à lei anterior coincida com a 

interpretação que lhe der o Judiciário. 

 d) As leis interpretativas, em alguns casos, podem vir a alterar as relações jurídicas advindas da lei interpretada. 

 e) No Estado Democrático de Direito, a lei interpretativa constitui uma exceção, de vez que a função 

interpretativa constitui prerrogativa da doutrina e dos tribunais. 
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10 - Q264053  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

No tocante à imunidade tributária recíproca, assinale o único item que não corresponde ao entendimento do STF 

acerca do tema. 

 a) Sociedade de economia mista prestadora de serviço público de água e esgoto. 

 b) Sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja 

majoritariamente estatal. 

 c ) Empresa pública a quem a União atribui a execução de serviços de infraestrutura aeroportuária. 

 d)  Empresa pública encarregada de manter o serviço postal. 

 e)  Caixa de Assistência aos Advogados, vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

11 - Q264052  

Ano: 2012Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal 

A Constituição Federal de 1988 veda aos entes tributantes instituir tratamento desigual entre contribuintes que 

se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

Considerando decisões emanadas do STF sobre o tema, assinale a opção incorreta 

 a) A exclusão do arrendamento mercantil do campo de aplicação do regime de admissão temporária não 

constitui violação ao princípio da isonomia tributária. 

 b) A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de 

energia elétrica, não afronta o princípio da isonomia. 

 c) A sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição 

previdenciária sobre a folha de salários, fere o princípio da isonomia tributária. 

 d) Lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, 

notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o princípio da isonomia.  

 e) Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento 

desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime 

do simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. 
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12 - Q22414 

Ano: 2009Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

O art. 154, inciso I, da Constituição Federal, outorga à União o que se costuma chamar de competência tributária 

residual, permitindo que institua outros impostos que não os previstos no art. 153. Sobre estes impostos, é 

incorreto afirmar que: 

 a) Estados e Municípios não possuem competência tributária residual. 

 b )Terão de ser, necessariamente, não-cumulativos. 

 c) Não poderão ter base de cálculo ou fato gerador próprios dos impostos já discriminados na Constituição 

Federal. 

 d) Caso sejam instituídos por meio de medida provisória, esta deverá ser convertida em lei até o último dia útil 

do exercício fi nanceiro anterior ao de início de sua cobrança. 

 e) Para a instituição de tais impostos, há que se respeitar o princípio da anterioridade. 

 

13 - Q22415 

Ano: 2009 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

"A redução do Imposto sobre Produtos Industrializados? IPI para geladeiras, fogões, máquinas de lavar e 

tanquinhos, produtos da linha branca, que encerraria no próximo dia 31, foi prorrogada por mais três meses. A 

partir de 10 de novembro entra em vigor uma nova tabela cujas alíquotas passam a ser estabelecidas com base na 

eficiência energética dos produtos, de acordo com a classificação do Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

coordenado pelo Inmetro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda Guido Mantega. "Nós 

estamos desonerando mais os produtos que consomem menos energia", explicou. A medida vale até 31 de 

janeiro de 2010. Segundo ele, as geladeiras, que antes do IPI baixo tinham uma alíquota de 15%, e recuou para 

5%, poderão manter essa mesma alíquota reduzida, mas somente para os produtos da chamada classe "A", ou 

seja, com menor consumo de energia. As geladeiras da classe "B" passarão a ter uma alíquota de 10% e o restante 

voltará a ter um IPI de 15%." 

(Extraído do site www.fazenda.gov.br, notícia de 29.10.2009). 

Na notícia acima, identificamos um importante aspecto do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. Assinale, 

entre as opções que se seguem, aquela que explica e justifica tal aspecto, isto é, somente aquele que a notícia 

mencionada destacou. 

 a)  Por meio da seletividade, pode-se tributar com alíquotas diferenciadas produtos de acordo com o seu grau de 

essencialidade. 

 b) A notícia demonstra a aplicabilidade do princípio constitucional da capacidade tributária, pois estabelece 

alíquotas diferenciadas para as diversas categorias de geladeiras existentes no mercado. 
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 c) O IPI constitui uma exceção à regra geral da legalidade, já que o Poder Executivo pode, a qualquer momento, 

baixar ou restabelecer as suas alíquotas. 

 d) A não-cumulatividade, outra característica do IPI, visa impedir que as incidências sucessivas nas diversas 

operações da cadeia econômica de um produto impliquem um ônus tributário muito elevado, decorrente da 

múltipla tributação da mesma base econômica. 

 e) A extrafiscalidade consiste na possibilidade de, por meio de alíquotas diferenciadas, estimular-se determinado 

comportamento por parte da indústria e, consequentemente, dos consumidores. 

 

14 - Q22416 

Ano: 2009 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Analista Tributário da Receita Federal 

Sobre o ISS - Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, analise os itens a seguir, classificando-os como 

verdadeiros ou falsos. Depois, escolha a opção que seja adequada às suas respostas: 

I. o artigo da Constituição Federal que prevê a cobrança do ISS remete à lei complementar a definição dos 

serviços de qualquer natureza sujeitos à tributação; 

II. a lei complementar que definir os serviços sujeitos à tributação pelo ISS está adstrita à base econômica 

"serviços de qualquer natureza"; 

III. a lei complementar que definir os serviços sujeitos à tributação pelo ISS não pode definir como serviços 

sujeitos à incidência do ISS aquelas espécies atribuídas constitucionalmente à competência tributária dos estados; 

IV. em face da lei complementar, cabe ao Município, ou ao Distrito Federal, mediante lei própria, instituir o ISS. 

Normalmente, as leis municipais copiam a lista de serviços passíveis de tributação constante da lei complementar, 

exercendo, pois, plenamente, a sua competência tributária. 

 a) Estão corretos apenas os itens I, II e III. 

 b) Estão corretos apenas os itens I, II e IV. 

 c) Estão corretos apenas os itens I, III e IV. 

 d) Todos os itens estão corretos. 

 e )Estão corretos apenas os itens I e III. 
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15 - Q2834  

Direito Tributário Disciplina - Assunto   Competência Tributária 

Ano: 2005 Banca: ESAF Órgão: Receita Federal Prova: Auditor Fiscal da Receita Federal - Área Tecnologia da 

Informação 

Competência tributária é o poder que a Constituição Federal atribui a determinado ente político para que este 

institua um tributo, descrevendo-lhe a hipótese de incidência, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a base de cálculo 

e a alíquota. 

Sobre a competência tributária, avalie o asserto das afirmações adiante e marque com (V) as verdadeiras e com () 

as falsas; em seguida, marque a opção correta. 

( ) A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de 

executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica 

de direito público a outra. 

( ) O não-exercício da competência tributária por determinada pessoa política autoriza a União a exercitar tal 

competência, com base no princípio da isonomia. 

( ) A pessoa política que detém a competência tributária para instituir o imposto também é competente para 

aumentá-lo, diminuí-lo ou mesmo conceder isenções, observados os limites constitucionais e legais. 

 a) F, V, F 

 b) F, F, V 

 c ) F, V, V 

 d) V, F, V 

 e)  V, V, V 

Comentários 

Questão 01) 

É consabido que a banca ESAF possui o perfil de cobrar a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Contudo, ao 

fazê-lo, em muitos dos casos, limita-se a cobrar a literalidade da ementa do julgado, sem explorar o assunto em 

grande profundidade. Esta questão é um exemplo perfeito disto, pois o examinador utilizou um único julgado 

como base para construir as cinco assertivas. Peço que vejam o julgado RE nº 586482-RS, julgado em 23/11/2011 

e perceba que o examinador limitou-se a copiar trechos deste. Para não ficarmos simplesmente com o texto do 

julgado, explicarei melhor os itens. 

I) Regime de competência é o que apropria (ou seja, considera ocorrido o fato gerador) receitas e despesas ao 

período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das 

despesas. Sua principal vantagem é a possibilidade de previsão, ou seja, o futuro também passa a fazer parte da 

contabilidade da entidade. Regime de caixa é o regime contábil que apropria as receitas e despesas no período de 

seu recebimento ou pagamento, respectivamente, independentemente do momento em que são realizadas. A lei, 
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conforme apontado na ementa acima, adotou o regime de competência para a apuração dos resultados da 

empresa. 

II e III) Como consequência da adoção legal do regime de competência, em se tratando de contrato de compra e 

venda, a lei considerará ocorrido o fato gerador do tributo no momento do aperfeiçoamento deste contrato, ou 

seja, com a entrega do objeto (tradição) pelo alienante. O eventual inadimplemento por parte do adquirente é 

evento posterior ao aperfeiçoamento do contrato, de modo que não interferirá na validade do fato gerador do 

tributo, uma vez que não compõe o critério material da hipótese de incidência das referidas contribuições (art. 

118, CTN – pecúnia non onlet).  

IV) Deveras, as exclusões previstas na lei é as com relação às vendas canceladas e aos descontos incondicionais 

concedidos (Lei 9718 - art. 3, § 2º). O STJ possui entendimento pacífico que as vendas inadimplidas não podem 

ser excluídas da base de cálculo destes tributos – Resp. nº 1.029.434-CE. Conforme entendimento do STF as 

“vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas porque, diferentemente dos casos de 

cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e 

do devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na 

consequente devolução da mercadoria -, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito 

para o vendedor oponível ao comprador”. 

V) As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do 

crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente 

venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre 

com as vendas inadimplidas. 

Gabarito: E. 

Questão 02) 

É preciso ter muita atenção para essa questão, porque ela demonstra o entendimento da ESAF com relação à 

natureza do lançamento tributário: declaratória da obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário, razão 

pela qual o item está incorreto.   

Parte da doutrina defende que o lançamento seria constitutivo tanto da obrigação quanto do crédito tributário. 

Vejam, portanto, que não é esse o entendimento adotado pela ESAF. A banca fundamenta seu entendimento em 

dois importantes artigos do CTN: art. 113, §1º e art. 142. 

Vejam que para o legislador a obrigação tributária surge no momento da ocorrência do fato gerador, ao passo 

que o crédito tributário é constituído através do lançamento.  

 

Assim, no momento em que o lançamento é procedido, a obrigação tributária já existia, já que sua realização se 

dá em momento posterior à ocorrência do fato gerador, de forma que há declaração de algo que já existia, a 

obrigação. O crédito, por outro lado, só nasce com o lançamento, o que nos leva à conclusão de que a autoridade 

fiscal o constitui quanto procede à atividade administrativa vinculada de lançar. 

Daí que parte da doutrina diz ter o lançamento natureza dúplice, pois ao mesmo tempo que declara a ocorrência 

da obrigação tributária, ele constitui o respectivo crédito. 
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Gabarito: “D”. 

Questão 03) 

No campo doutrinário, o fato gerador é decomposto em 5 aspectos ou elementos que deverão ser tratados na lei 

impositiva do tributo. Parte da doutrina, por todos cito o Prof. Paulo de Barros Carvalho, estuda os institutos da 

obrigação e do crédito tributário a partir da chamada “regra-matriz de incidência tributária” (RMIT). A regra-

matriz é uma norma jurídica que contém todos os aspectos (ou elementos) necessários para a constituição do 

crédito tributário. Assim, estando incompleta a RMIT, ou seja, faltando-lhe um de seus aspectos, não é possível à 

autoridade fiscal proceder ao lançamento tributário, e, por via de consequência, não se pode falar em 

constituição do crédito tributário. 

Sem entrar na discussão sobre quais comporiam o antecedente da norma e quais estariam no consequente, 

importa-nos lembrar a doutrina do Prof. Paulo de Barros Carvalho que identifica os seguintes aspectos que 

compõe a Regra-Matriz de Incidência Tributária: 

a) Antecedente - O antecedente contém sempre um verbo (de estado ou de ação) descritor de um evento 

que necessariamente deve ocorrer no mundo fenomênico para que se possa falar no nascimento da 

obrigação. Esse evento deve ocorrer num determinado espaço territorial, que pode ou não coincidir com 

o território da entidade tributante, e num determinado momento. 

a. Material – é descrição de um evento nos termos do art. 114 do CTN, entendida como a situação 

definida em lei como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária; 

b. Temporal – é o momento no qual se considera o fato gerador do tributo ocorrido. A importância 

deste aspecto é a identificação de qual legislação será aplicada a esta obrigação tributária. 

c. Espacial – é o local no qual se considera ocorrido o fato gerador. Sua importância repousa no fato 

de ser ele quem determinará o ente competente para exigir o tributo;. 

b) Consequente: tem-se descrita uma relação jurídica entre dois sujeitos (Fisco e contribuinte), que tem 

como objeto uma obrigação pecuniária, a de recolher determinada quantia aos cofres públicos, cujo 

montante é resultado da incidência de uma alíquota sobre uma base de cálculo. 

a. Pessoal – é o aspecto que indica quais são os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária 

b. Quantitativo (ou valorativo) – refere-se ao cálculo do quanto será exigido, partindo dos valores da 

base de cálculo e da alíquota aplicável. 

Quanto ao aspecto espacial, deve-se tomar o cuidado de não confundi-lo com o território da entidade tributante. 

Tem-se, por exemplo, no IPTU, como território da entidade tributante todo o Município, ao passo que o aspecto 

espacial restringe a ocorrência do fato gerador à área urbana do Município. No caso do IR, por sua vez, o 

território da entidade tributante abrange todo o território nacional, ao passo que o aspecto espacial alcança fatos 

ocorridos no exterior, de que se tem como exemplo os lucros auferidos por coligadas ou controladas de pessoas 

jurídicas sediadas no Brasil situadas no estrangeiro. 

Assim, errou a assertiva II ao dizer que o aspecto temporal é a indicação das circunstâncias de tempo importantes 

para a configuração dos fatos imponíveis. Em verdade, diz ele quando se considera ocorrido o fato gerador do 

tributo, conforme visto acima. 

Gabarito: B. 
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Questão 04) 

Essa questão gerou muitas dúvidas por conta do senso comum construído por muitos sobre o alcance da norma 

prevista no art. 111, do CTN. Muitos candidatos à época entenderam como incorreta a alternativa C. Passemos a 

analisar cada uma das alternativas: 

A) Está correta a alternativa, pois a interpretação literal não autoriza a interpretação restritiva da norma. 

Este ponto é por demais explorado em provas de concursos; 

B) Correto. A interpretação literal exige que o intérprete investigue em um primeiro momento o significado 

gramatical das palavras usadas no texto legal em exame. Isso não exclui, contudo, a busca do real 

significado, sentido e alcance de benefício fiscal; 

C) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes autorizando a interpretação 

extensiva das hipóteses elencadas no art. 111, do CTN. Por todos, cita-se o caso no qual o Tribunal, 

analisando a lista de doenças cujos portadores têm seus proventos isentos do imposto de rende (art. 6º, 

XIV, da Lei 7.713/1988), entendeu ser possível interpretar que a cegueira lá listada compreendia tanto a 

bilateral quanto a monocular. Atenção, contudo, na linha do que fora afirmado pela alternativa, o 

Tribunal, em outro julgado (REsp. Nº 1.013.060-RJ) não entendeu ser possível a interpretação analógica 

de tais dispositivos, afastando a doença surdez desta regra isentiva. 

D) Está errado – trata a assertiva da situação que o magistrado transmuda a natureza de determinada verba 

de salarial para indenizatória, apenas para vê-la isenta, quando a lei expressamente a prevê como 

possuindo natureza remuneratória. Com isto estaria o juiz indo contra o mandamento do art. 111, II, do 

CTN que exige a interpretação literal desta lei. 

E) Deveras, pois dedução de despesas não se iguala a suspensão ou exclusão do crédito tributário. 

Gabarito: D 

Questão 05) 

O examinador cobrou nesta questão conhecimento do candidato acerca da jurisprudência dos Tribunais 

Superiores. Analisemos item a item: 

a) Errado. Segundo a Súmula nº 546, do STF: “Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando 

reconhecido por decisão, que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum 

respectivo”. 

b) Correto. Destaco aqui trecho da ementa do RE 491.653-AgR: “A jurisprudência desta Corte possui 

entendimento firmado no sentido de que, nas operações interestaduais, o creditamento do ICMS na 

operação subsequente deve corresponder ao montante que foi efetivamente recolhido na operação 

anterior.” 

c) Errado. Segundo entendimento já esposado na jurisprudência do STF, o contribuinte só poderá se 

creditar, na situação de venda intencionalmente de produto a preço inferior se a respectiva lei estadual 

expressamente autorizar. Nesse sentido, vide RE 437.006-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 26-

10-2011; 

d) Errado. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que não viola o princípio da não cumulatividade a 

vedação ao creditamento do ICMS relativo à entrada de insumos usados em industrialização de produtos 

cujas saídas foram isentas. Nesse sentido, vide RE 392.370-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 14-12-2010; e 

e) Errado. O registro tardio dos créditos, por inércia do contribuinte ou por óbice do Fisco, não altera a 

classificação jurídica do direito. Segundo jurisprudência do STF, a aplicação de correção monetária aos 

créditos escriturais do ICMS registrados tardiamente depende de lei autorizadora ou de prova quanto 

ao obstáculo injustamente posto pelas autoridades fiscais à pretensão do contribuinte. Nesse sentido, 
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vide AI 488.293-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 20-4-2010, Segunda Turma, DJE de 4-6-

2010. 

Gabarito: B. 

Questão 06) 

Esta questão cobrou do candidato o conhecimento de diversas súmulas do STF. O gabarito, contudo, explorou 

conteúdo mais aprofundado da matéria. Contudo, por eliminação, o gabarito poderia ser descoberto ainda que 

causasse espécie a única assertiva incorreta da questão. Analisemo-la item a item. 

a) Correto. Consoante a Súmula nº 331, do STF: “É legítima a incidência do imposto de transmissão causa 

mortis no inventário por morte presumida.”  

b) Correto. Consoante a Súmula nº 115, do STF: "Sobre os honorários do advogado contratado pelo 

inventariante, com a homologação do juiz, não incide o Imposto de Transmissão Causa Mortis."  

c) Incorreto. Antes, é salutar lembrar que monte-mor é o valor total dos bens a partilhar, incluindo-se no 

acervo a parte do cônjuge supérstite, para subsequente paga da meação. Assim, o ‘monte mor’ é 

composto pelos direitos, obrigações e bens deixados por uma pessoa falecida, e pelos bens alheios (de 

outras pessoas) que nesse acervo se encontrem, de forma que a meação faz parte dele. Nos processos de 

inventário, a Taxa Judiciária e demais custas devem ser calculadas sobre o valor dos bens componentes 

do espólio, excluindo-se a meação do cônjuge supérstite, já que esta não se enquadra no conceito legal 

de herança. Entende o STF que a “escolha do valor do monte-mor como base de cálculo da taxa judiciária 

encontra óbice no art. 145, § 2º, da CF, visto que o monte-mor que contenha bens imóveis é também 

base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e inter vivos (CTN, art. 33)." (ADI 2.040-MC, Rel. 

Min. Maurício Corrêa, julgamento em 15-12-1999, Plenário, DJ de 25-2-2000.). O motivo disto é que a 

taxa não pode ter base de cálculo de imposto, logo, a exisência do ITCD sobre o montante-mor impede 

que a taxa judiciária incida sobre esse mesmo valor. 

d) Correto. Consoante a Súmula nº 114, do STF: "O Imposto de Transmissão Causa Mortis não é exigível 

antes da homologação do cálculo."  

e) Correto. Consoante a Súmula nº 113, do STF: O Imposto de Transmissão Causa Mortis é calculado sobre o 

valor dos bens na data da avaliação."  

Gabarito: C. 

Questão 07) 

Competência tributária é sempre um tema bastante explorado em provas de concursos. Nesta questão, a banca 

ESAF procurou sair da vala-comum, que é cobrar o art. 7º do CTN. Objetivou a banca que o candidato estivesse 

antenado com a jurisprudência do STF. Analisemos cada uma das alternativas: 

A) A atribuição constitucional de competência tributária outorgada aos entes políticos (União, Estados, DF e 

Municípios) compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na própria 

Constituição Federal. Desta forma, encerra-se na competência tributária o poder de legislar sobre os 

tributos nela abrangidos. Isto quer dizer, então, que a Constituição não cria nenhum tributo, apenas 

confere aos entes políticos o poder para fazê-lo. Atente-se, contudo, que a competência para legislar 

sobre determinada matéria não atribui a determinado ente o poder para instituir tributo. (CTN, art. 6º) 

B) A competência tributária é privativa do ente que a recebeu da Constituição sendo, portanto, indelegável. 

Em sendo privativa, reforçou o STF que os entes federativos somente podem instituir os impostos e as 

contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. (RE n° 573.540/MG-2010); 
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C) Como regra geral, nos termos do art. 149, da Constituição, a competência tributária para instituição das 

contribuições recai exclusivamente sobre a União Federal. Duas exceções são cobradas em provas: i) a 

competência dos Estados-membros e municípios para instituir contribuição que tenha por finalidade o 

custeio do regime de previdência de seus servidores (art. 149, §1º); e ii) a competência dos municípios e 

do DF para instituir a instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de 

iluminação pública (art. 149-A, CF). 

D) Incorreto. A norma que fixa alíquota mínima (contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos na 

União) para a contribuição a ser cobrada pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de seus 

servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40 da CR não 

contraria o pacto federativo ou configura quebra de equilíbrio atuarial, nos termos da jurisprudência do 

STF. Nesse sentido, vide ADI 3.138. 

E) Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime 

de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de 

serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos”, nos termos da jurisprudência do STF. 

Nesse sentido, vide RE n° 573.540/MG-2010. 

Gabarito: D. 

Questão 08) 

O examinador cobrou conhecimento aprofundado do tema contribuições especiais. Para resolver a questão, o 

candidato deveria estar familiarizado com a teoria geral das contribuições e a jurisprudência da Suprema Corte. 

Analisemos esta questão assertiva a assertiva: 

a) Errado. O STF entendeu de modo oposto ao esposado na alternativa. O STF fixou entendimento no 

sentido da dispensabilidade de lei complementar para a criação das contribuições de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. (AI 739.715-AgR, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 26-5-2009, Segunda Turma, DJE de 19-6-2009.) 

b) Correto. O STF corroborou o entendimento doutrinário de que a constitucionalidade das contribuições 

seria aferida pela necessidade pública atual do dispêndio vinculado e pela eficácia dos meios escolhidos 

para alcançar essa finalidade. Então, a existência das contribuições com todas as suas vantagens e 

condicionantes deveria preservar sua destinação e finalidade. (ADI 2556). 

c) Errado. A espécie contribuição não requer fruição direta do benefício pelo seu contribuinte. Em verdade, 

adota-se aqui a ideia da referibilidade indireta. Nesse sentido, entendeu o STF, tendo em vista tratar-se 

de contribuição social de intervenção no domínio econômico –, ser inexigível a vinculação direta do 

contribuinte ou a possibilidade de que ele se beneficie com a aplicação dos recursos por ela arrecadados, 

mas sim a observância dos princípios gerais da atividade econômica. (RE 389.016-AgR) 

d) Errado. Trata-se de famoso julgado do STF que no “ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa 

nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito 

de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos 

e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição 

previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, 

como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo 

absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde 

não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.” (ADI 3105) 

e) Errado. As contribuições escapariam à força atrativa do pacto federativo, pois a União estaria desobrigada 

a partilhar o dinheiro recebido com os demais entes federados, nos termos da jurisprudência da Suprema 

Corte. (ADI 2556)  
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Gabarito: B 

Questão 09) 

Explorou o examinador o art. 106, do CTN. Como é de praxe, a banca ESAF pretendeu fazê-lo de forma a fugir da 

literalidade da norma, criando, para tanto, construções frasais com o objetivo de confundir o candidato, porque 

truncadas em demasia. Senão vejamos: 

A) Errado. A lei para possui caráter retroativo não precisa de expressa previsão neste sentido, se se 

enquadrar nos casos previstos no art. 106, do CTN; 

B) Errado. A penalidade administrativa é estabelecida ao tempo da prática do ato ilícito. Assim, a penalidade 

menos gravosa só poderá ser aplicada se o ato ainda não for definitivamente julgado. 

C) Correto. A retroatividade será meramente aparente, pois a norma já estaca contida, ainda que de forma 

implícita, na norma interpretada. O poder judiciário, contudo, poderá afastar o caráter interpretativo da 

norma se perceber que se trata em verdade de norma que objetive alterar o entendimento judicial acerca 

da norma interpretada. Caso pretenda o legislador corrigir a jurisprudência iterativa dos tribunais, não 

poderá conferir retroação àquela lei. Nesse sentido, vide ADI605-MC/DF. 

D) Errado. As leis interpretativas não podem inovar nem alterar as relações jurídicas já estabelecidas pela lei 

interpretada. Tais leis possuem como objetivo apenas trazer à luz a interpretação dentre as várias 

possíveis que deverá ser acolhida por aqueles que aplicarem a norma. 

E) Errado. A atividade interpretativa não é exclusividade do poder judiciário.  

Gabarito: C. 

Questão 10) 

Esta questão é ótima para que analisemos a realidade do concurso público. Trata-se de questão com uma redação 

extremamente confusão, demandando interpretação corretiva da parte do candidato, posto que não lhe resta 

outro caminho que adivinhar o que pretendeu cobrar o examinador. A banca quis saber do candidato qual pessoa 

jurídica lista não se encontra protegida pela imunidade recíproca, nos termos da jurisprudência do STF. 

A imunidade recíproca é a limitação constitucional que impede a cobrança de impostos de um ente da federação 

de outro, extensível também às autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 150, §§ 2º e 3º, da 

Constituição, como também a algumas empresas públicas e sociedades de economia mista, quando prestadoras 

de serviços públicos essenciais, segundo diversos entendimentos do STF.  

De acordo com entendimento do STF, as empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que 

exercem atividade econômica. Por este motivo, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora 

de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, estará abrangida pela imunidade tributária 

recíproca. O mesmo raciocínio se aplica a INFRAERO. (STF, RE 437.889) 

De todas as pessoas jurídicas listada na questão, a única que não estará protegida pela referida imunidade é a 

Caixa de Assistência aos Advogados, vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil. Entendeu o STF que a 

imunidade tributária recíproca aplicável à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, quando atua no campo próprio 

que lhe outorga a Constituição, não se estende às atividades sociais ou de assistência desempenhada pelas 

respectivas Caixas de Assistência. (RE 233843/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.12.2009). 

Gabarito: E. 

Questão 11) 
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Os princípios constitucional tributários, apesar desta classificação sofrer duras críticas por parte da doutrina, 

posto que muitos possuiriam natureza de postulados ou regras (por todos, Humberto Ávila), são tido como 

verdadeiras garantias dos contribuintes perante o poder arrecadatório dos entes políticos, uma vez que estes, ao 

exercê-lo, deverão respeitar os limites por eles estabelecidos. 

O princípio constitucional da isonomia tributária é particularização do princípio fundamental da igualdade, de 

modo que não se pode instituir tributos que prevejam tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles 

exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

A) Correto. Nos termos da jurisprudência do STF, a exclusão do arrendamento mercantil do campo de 

aplicação do regime de admissão temporária não viola a isonomia tributária (RE 429.306, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 1º-2-2011, Segunda Turma, DJE de 16-3-2011.) 

B) Correto. Segundo entendimento do STF, esposado no julgado RE 573675-SC, a progressividade da 

alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, 

não afronta o princípio da isonomia.  

C) Errado. A sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição 

previdenciária sobre a folha de salários, não fere, à primeira vista, o princípio da isonomia tributária, ante 

a expressa previsão constitucional (STF, AC-MC 1109 SP) 

D) Correto. Nos termos da jurisprudência do STF, lei complementar estadual que isenta os membros do 

Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou 

emolumentos fere o disposto no art. 150, II, da Constituição do Brasil. (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 29-3-2007, Plenário, DJ de 29-6-2007.) 

E) Correta. Conforme jurisprudência do STF, não “há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por 

motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de 

capacidade contributiva distinta, afastando do regime do simples aquelas cujos sócios têm condição de 

disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado." (ADI 1.643, Rel. Min. Maurício Corrêa, 

julgamento em 5-12-2002, Plenário, DJ de 14-3-2003.) 

Gabarito: C. 

Questão 12) 

Não só de questões complexas, com enunciados truncadas e explorando ementas de julgados do STF se compõe o 

acervo da ESAF. Este é um caso pouco comum de questão bem simples resolvida com conhecimento direto do 

texto constitucional. O tema é a competência residual da União para instituir impostos residuais, prevista no art. 

154, I, da Constituição. 

A União poderá instituir mediante lei complementar impostos residuais, ou seja, outros que não sejam de sua 

competência, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos 

discriminados nesta Constituição (CRFB, art. 154, I).  

Errou, portanto, a alternativa C ao afirmar que medida provisória poderia instituir imposto residual, uma vez que 

esta espécie normativa não poderá versar sobre matéria reservada à lei complementar (art. 62, §1º, III, CRFB). 

Aproveitando o ensejo, lembre-se que a União poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção 

ou expansão da seguridade social, desde que seja através de lei complementar, podendo, inclusive, esta nova 

contribuição, no entendimento do STF, possui base de cálculo de imposto já existente, mas podendo repetir de 

contribuição já prevista na Carta Magna. Atenção que esta competência residual pertence somente à União, 
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carecendo os demais entes políticos de tal poder e, ainda, somente será valide se vertida a arrecadação à 

seguridade social. Desta forma, caso seja destinada à educação (fora do conceito de seguridade social), será 

considerada inconstitucional essa nova contribuição residual (RE 228.321-RS). 

Gabarito: C. 

Questão 13) 

Versa a questão sobre tema muito caro à doutrina, que é a extrafiscalidade.  

A extrafiscalidade consiste no uso de normas tributárias com fins diversos da simples arrecadação de recursos 

financeiros para o erário (a que se chama de finalidade fiscal). Assim, extrafiscalidade é o uso dos tributos com o 

objetivo de disciplinar, favorecer ou desestimular os contribuintes a realizar determinadas ações, por considerá-

las convenientes ou nocivas ao interesse público. 

A doutrina adota também nesse sentido expressões como "efeito indutivo tributário" ou função ordinatória. Veja 

a conceituação de Roque Antônio Carrazza: "Extrafiscalidade é o emprego dos meios tributários para fins não-

fiscais, mas ordinatórios (isto é, para disciplinar comportamentos de virtuais contribuintes, induzindo-os a fazer 

ou a deixar de fazer alguma coisa)". 

Atenção, contudo, que embora possua determinado tributo caráter extrafiscal, todos os tributos possuem 

também função arrecadadora, ou seja, função fiscal, ainda que de menor relevância comparativa. Por mais que 

tributos como o II ou IOF se identifiquem precipuamente com a função ordinatória, não deixam de desempenhar 

função de angariar recursos ao erário. 

Em consonância a notícia publicada cujo excerto o enunciado trouxe, é este, a extrafiscalidade, o atributivo do IPI 

cobrado pelo examinador. 

Gabarito: E. 

Questão 14) 

Trata-se de questão que cobrou do candidato conhecimento superficial acerca do ISS. O gabarito é facilmente 

encontrado com o conhecimento do texto constitucional. Senão vejamos. 

A Constituição Federal entrega aos Municípios e ao Distrito Federal a competência para instituir imposto sobre 

serviço de qualquer natureza, desde que não compreendidos na competência dos Estados, definidos em lei 

complementar. 

Assim, percebe-se que a Constituição afastou a incidência do ISS sobre os serviços que estão submetidos à 

competência exclusiva dos Estados (transporte interestadual e intermunicipal e o de comunicação, que serão 

estudados no momento oportuno). 

Atualmente, a lista de serviços e as normas gerais sobre o ISS estão estabelecidas na Lei Complementar nº 

116/2003, que revogou expressamente alguns artigos do Decreto-lei nº 406/1968, mantendo vigente apenas o 

seu art. 9º. 

Lembre-se que os entes políticos estão adstritos às bases econômicas previstas nos conceitos utilizados pela 

Constituição. É neste sentido as normas expressas nos artigos 109 e 110, do CTN. Além disto, é importante 
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salientar que a competência tributária não cria os tributos, muito menos a lei complementar que traz normas 

gerais destes, sendo imprescindíveis leis dos respectivos entes federativos. 

Todos os itens estão corretos, nos termos do art. 156, III, da Constituição.  

Gabarito: D. 

 

Questão 15) 

A atribuição constitucional de competência tributária outorgada aos entes políticos (União, Estados, DF e 

Municípios) compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na própria 

Constituição Federal. Desta forma, encerra-se na competência tributária o poder de legislar sobre os tributos nela 

abrangidos. Isto quer dizer, então, que a Constituição não cria nenhum tributo, apenas confere aos entes políticos 

o poder para fazê-lo. (CTN, art. 6º). 

Entende a doutrina que a competência tributária possui as seguintes características, tratadas nos tópicos a seguir: 

a) Privatividade 

b) Indelegabilidade 

c) Inalterabilidade 

d) Irrenunciabilidade 

e) Facultatividade 

f) Incaducabilidade 

Abordarei aqui aquelas diretamente cobradas na questão. 

I e III) A competência tributária é privativa do ente que a recebeu da Constituição sendo, portanto, indelegável. 

Contudo, o ente político poderá delegar a capacidade tributária ativa à outra pessoa jurídica de direito público, 

que são as atribuições de arrecadar e fiscalizar aquele tributo. Assim, poderá um Município celebrar um convênio 

com o Estado do qual faça parte para que este fiscalize e arrecade determinado tributo municipal, 

permanecendo, sempre, a competência tributária com o Município. Outro exemplo de delegação de capacidade 

tributária ativa pode ser encontrado na própria Constituição, quando o município opta por fiscalizar e cobrar o 

ITR, imposto federal, em seu território, ficando com a totalidade da arrecadação desde que não implique redução 

do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal (CTN, art. 7º e CRFB, art. 153, p. 4, II c/c art. 158, II) 

II) O não exercício da competência tributária pelo ente político legitimado pelo texto constitucional não possibilita 

que outro a exerça em seu lugar. Desta forma, a faculdade de um ente em não exercer a competência para 

instituir determinado imposto não permite que nenhum outro, inclusive a União, faça em seu lugar. O direito do 

ente político em instituir os tributos de sua competência não se extinguirá pelo não exercício, por ser incaducável, 

ou seja, não corre contra o ente nenhum prazo para o exercício deste direito. 

Gabarito: D. 
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