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Questão 76. A alternativa A é a CORRETA, pois o artigo 8º do CTN diz que “o não exercício da 

competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a 

Constituição a tenha atribuído. As alternativas B, C e D estão erradas, pois o IPVA é de competência 

dos Estados e do DF, não cabendo competência concorrente deste tributo. A alternativa E está 

errada pois os municípios não tem competência para legislar sobre o ITR, somente para, mediante 

convênio com a União, exercer o poder de fiscalizar e cobrar o tributo (capacidade tributária ativa).  

Questão 80. A alternativa E é a CORRETA, pois define o conceito de substituição tributária do ICMS 

dado pela LC nº 87/96 (artigos 5º e 6º). A alternativa A está errada, pois o que nela se define é o 

recolhimento unificado dos tributos do SIMPLES NACIONAL (Artigo 146, III, “d”, e § único, incisos 

I a IV da CF/88). A alternativa B está errada, pois a competência tributária é indelegável. A 

alternativa C está errada, pois a prerrogativa de retificação do fisco em face de lançamento 

tributário equivocado (artigos 145, III e 149 do CTN) nada tem a ver com substituição tributária, 

que é modalidade de responsabilidade tributária. A alternativa D está incorreta, pois não se trata 

de alteração constitucional de ICM para ICMS.  

Questão 82.  A alternativa A é a CORRETA, pois, para efeitos de fixação do local de operação ou da 

prestação, quando de importações, conforme o previsto no artigo 11, inciso I, alínea “e” da LC nº 

87/96, é o do domicílio do adquirente quando não estabelecido o da entrada física. A alternativa 

D está errada, pois contrária a alínea ”d” do dispositivo acima, posto que repartição aduaneira em 

que se efetuou o desembaraço aduaneiro nem sempre é o mesmo que dizer onde ocorrer a 

entrada física da mercadoria no território nacional. A alternativa B está incorreta, pois o artigo 12, 

inciso IX da LC 87/96 diz que o fato gerador da importação de bens é aquele no momento do 

despacho aduaneiro das mercadorias ou bens importados do exterior, e não da entrada no local 

de destino final. A alternativa C está incorreta, pois contraria o inciso XI do artigo 12 da LC 87/96, 

visto que, além dos casos de apreensão citados, pode haver o caso de bens abandonados que vêm 

o exterior.  O “sempre que” torna a alternativa errada. A alternativa E está errada, pois não é da 

saída do local onde se deu o desembaraço aduaneiro, mas sim no próprio momento do despacho 

aduaneiro.  

Questão 83. A alternativa D é a CORRETA, pois são tributos de fato gerador anual em que a eles se 

aplica tão somente o elencado no artigo 150, III, “b” da CF e em observância ao que menciona o § 

1º do artigo 150, no momento que cita que a vedação do inciso III “c” do artigo 150 da CF 

(Noventena) não se aplica à fixação de base de cálculo dos impostos previstos no artigo 155, III 

(IPVA) e 156, I (IPTU), ambos da CF. Ou seja, aplica-se à fixação da base de cálculo de IPVA e IPTU 

somente a anterioridade anual ou de exercício. Nos demais casos, a aplicação da anterioridade é 

a da regra geral (artigos 150, III “b” + “c”, quando estiver próximo do final do ano, para evitar a 

surpresa tributária), isso a depender da data da lei. 

 



 
Questão 83. A alternativa B é a CORRETA, pois de acordo com a lei geral do ISS-QN, em sua lista que 

fixa serviços tributados, mesmo com fornecimento de mercadorias, há a incidência do tributo do 

ISS-QN e não do ICMS, conforme § 2º do artigo 1º da LC 116/03. Se não envolver incidência do 

ICMS em face dos serviços definidos no inciso II, do artigo 155 da CF/88, ocorrerá a incidência do 

ISS-QN, com previsão deles em sua lista anexa à LC 116/03. Portanto, mesmo não sendo atividade 

preponderante do prestador (item I), há a incidência do ISS-QN, conforme o artigo 1º da LC 116/03. 

Portanto, a alternativa E está errada. O item III diz que os serviços não constam da lista anexa à LC 

116/03, mas o artigo 1º da LC 116/03 define que o FG do ISS-QN é algum daqueles constantes da 

lista anexa. Portanto, a alternativa D está errada.  A alternativa C está errada, pois se o serviço está 

constante da lista anexa, incide ISS-QN e não o ICMS. A alternativa A está errada, pois o ITCMD 

incide sobre transmissão de bens em causa mortis ou doação, nada tendo a ver com prestação de 

serviço gratuita. Na hipótese, não existe preço/base de cálculo, portanto não incide o ISS-QN. E 

não deverá haver a incidência do ITCMD, pois não há previsão desse fato gerador (serviços 

gratuitos) nos artigos 35 e 36 do CTN. 
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