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114.  CORRETA, pois o depósito do montante integral está previsto no artigo 151, 

inciso II do CTN, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 

115. CORRETA, conforme súmula 544 do STF, pois isenções tributárias concedidas, 

sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas, gerando direito adquirido 

no prazo estipulado da lei.  

 

116. ERRADA, pois a imunidade recíproca entre os entes federativos é somente dos 

impostos (artigo 150, VI, “a” da CF/88), devendo os estados e municípios recolherem, 

por exemplo, as tais contribuições sociais sobre terceiros sobre folha de salários de 

seus empregados públicos e contratados em cargos em comissão. Os estados e 

municípios vão pagar contribuições sociais ao SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e 

Salário Educação (Sistema “S”) sobre suas respectivas folhas de salários de seus 

trabalhadores sob o RGPS/CLT. 

 

119. ERRADA, pois o artigo 97 do CTN não traz nenhuma referência quanto à 

alteração de prazo precisar ser por lei. O STF (RREE 182.971 e 193.531) tem decidido 

reiteradamente que a alteração de prazo de recolhimento pode ser por ato normativo 

(p. ex.: decreto). A Súmula Vinculante º 50 diz que “norma legal que altera prazo de 

recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade”. 

 

120. ERRADA. A penalidade pela demora (mora) no pagamento do tributo constitui-se 

em encargos legais da obrigação principal. As obrigações acessórias decorrem de lei 

e tem por objeto obrigações de fazer, não fazer e tolerar. São as tais obrigações de 

contorno, como dizia Geraldo Ataliba (artigos 113, caput e §§ 1º e 2º do CTN). 
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