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QUESTÕES DE DIREITO TRIBUTÁRIO  

QUESTÃO 78   

Resposta correta: B  

Justificativa: O art. 116, caput e inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) define, essencialmente, que se 

considera ocorrido o fato gerador, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 

definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável (salvo quando há disposição em contrário). Por 

sua vez, o inciso I do art. 117 do mesmo diploma legal define que os negócios jurídicos condicionais 

reputamse perfeitos e acabados, SENDO SUSPENSIVA A CONDIÇÃO, desde o momento do seu implemento. 

Assim, a resposta correta está na alternativa B (“do implemento da condição suspensiva”), pois o enunciado é 

claro em afirmar que “não há regramento específico na hipótese”. Ou seja, segue a regra geral do CTN. 

Resposta B.  

  

QUESTÃO 79  

Resposta correta: A  

Justificativa: O art. 119 do CTN é expresso em afirmar que “sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de 

direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento”. Ou seja, exatamente a redação dada à 

alternativa A da questão (“jurídica de direito público titular da competência de exigir o cumprimento da 

obrigação”). Sempre lembrando que há diferença técnica entre COMPETÊNCIA tributária (instituir tributos, 

que é indelegável) e CAPACIDADE tributária (cobrar tributos, que pode ser delegável a terceiros). No caso, 

resposta correta será a letra A.  

  

QUESTÃO 80   

Resposta correta: A  

Justificativa: O art. 151, I e VI, do CTN elencam, respectivamente, a moratória e o parcelamento no rol de 

hipóteses legais em que há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por sua vez, a remissão é 

hipótese de extinção do crédito (CTN, art. 156, IV) e a anistia hipótese de exclusão de infrações (CTN, art. 175, 

II). Logo, apenas a alternativa A arrola hipóteses de suspensão do crédito tributário, razão pela qual vai 

constar no gabarito oficial como correta.  

  

QUESTÃO 81  

Resposta correta: A 

Justificativa: O art. 133 do CTN possui regra expressa delimitando que a responsabilidade, na hipótese de 

transferência de fundo de comércio, como a referida no enunciado (continuidade da atividade, ainda que sob 

outra razão social), fica limitada apenas aos tributos (“pelos tributos”). Assim, segundo o CTN, seriam 

errôneas as alternativas A, B e D, pois incluem no suposto rol de responsabilidades também multas. Desta 



forma, pela via reflexa, o gabarito correto seria a assertiva C (“apenas pelos tributos devidos, e não pelas 

multas moratórias ou punitivas”). Todavia, o enunciado é específico em questionar sobre a posição 

majoritária do STJ e, naquela Corte, restou sumulado o entendimento de que a responsabilidade também 

abarcaria multas (moratórias e punitivas). Desta forma, inobstante a regra do art. 133 do CTN, o gabarito 

deverá apontar a alternativa A (“pelos tributos devidos e pelas multas moratórias ou punitivas) como correta. 

  

QUESTÃO 82 –  

Resposta correta: A  

Justificativa: Sabidamente, a hipótese de incidência descreve a situação necessária e suficiente ao nascimento 

da obrigação tributária. No enunciado proposto, ficou delimitado o interesse do examinador em questionar os 

elementos da hipótese da regra matriz (e não da consequência), que são: material (como), espacial (onde) e 

temporal (quando). Logo, é a assertiva A que elenca a resposta correta (“material, espacial e temporal”). Vale 

deixar destacado que os critérios pessoal (sujeitos ativos e passivos) e quantitativo (base de cálculo e 

alíquota) dizem respeito aos elementos inerentes às chamadas consequências.  

QUESTÃO 83  

Resposta correta: C  

Justificativa: Segundo ensina Leandro Paulsen (Curso de Direito Tributário, Saraiva, 9ª ed., 2018, páginas 

34/5), “diz-se que se trata de um tributo com finalidade extrafiscal quando os efeitos extrafiscais são não 

apenas uma decorrência secundária da tributação, mas deliberadamente pretendidos pelo legislador, que se 

utiliza do tributo como instrumento para dissuadir ou estimular determinadas condutas (...). Há dispositivos 

constitucionais que autorizam de modo inequívoco a utilização extrafiscal de tributos: nas exceções às 

anterioridades de exercício e/ou nonagesimal mínima e nas atenuações à legalidade relativamente a impostos 

capazes de atuar como reguladores de produção de bens (IPI), do comércio internacional (II e IE) e da 

demanda monetária (IOF), atribuindo-se ao Executivo prerrogativas para ágil alteração da legislação 

respectiva.” Portanto, é a assertiva C (“extrafiscal”) que está de acordo com a doutrina majoritária sobre a 

classificação correta dos impostos de importação e exportação.  

QUESTÃO 84   

Resposta correta: B  

Justificativa: Inicialmente, merece destacar que o enunciado não informa a natureza jurídica dos “credores 

distintos”. Ele apenas deixa claro que uma das penhoras seria da Fazenda Pública (bem como que não seria 

hipótese de falência ou recuperação judicial – também não esclarece se o bem seria ou não único). Todavia, 

em três das quatro alternativas (A, C e D), fica tacitamente compreendido que, dentre os credores, estariam 

pessoas privadas.  A alternativa D não está correta porque, na hipótese de concurso de entes federais, 

estaduais e municipais, a repartição NÃO SERÁ pro rata como nela vem afirmado (Lei 6.830/80, art. 29, 



parágrafo único). Da mesma forma, a alternativa A está errada porque, segundo a vigente Lei de Falências, 

não são apenas os créditos trabalhistas (e nem todos) que preferem aos créditos da Fazenda (garantias reais 

etc.). De qualquer forma, o enunciado está fechado quando afirma “de acordo com o previsto na Lei de 

Execuções Fiscais” (logo, descarta as regras da Lei de Falências). Sob esse decote legislativo, seria caso de 

marcar como correta a alternativa B (“a fazenda pública não se sujeita a concurso de credores, devendo-se 

verificar o concurso de preferência entre as pessoas jurídicas de direito público”), pois se coadunaria com 

grande parte do texto do art. 29, caput¸ da LEF (“A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é 

sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência etc.”). O que, aliás, segue a linha de inteligência da 

regra expressa do art. 186 do CTN (“O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza 

ou o tempo de constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de 

trabalho”). Por isso, a resposta correta deve ficar mesmo na alternativa B.  
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