
PROVA TIPO 1 (tarde)  - CONCURSO SEFA PA - FISCAL DE RECEITAS
ESTADUAIS

Legislação Tributária

QUESTÕES DE 21  a 40

Questão 21 – De acordo com a legislação relativa ao ICMS, ...

Comentário: O ICMS é o único tributo que os benefícios fiscais não são feitos por lei do próprio
sujeito passivo, ou seja, dependem de Convênio do Confaz. Com isso já eliminamos as
alternativas “a”, “b” e “c”.

A concessão de isenções depende da aprovação unânime dos estados representados, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 24/1975. Já a revogação depende da
aprovação de quatro quintos, conforme o mesmo dispositivo legal. Assim, a resposta é a
alternativa “e”, pois com unanimidade é possível aprovar tanto aprovação como revogação de
isenções.

Resposta: “E”.

Questão 22 – Sobre o tema “base de cálculo”...

Comentário:

a) Correta, literalidade do inciso I do artigo 13 c/c com inciso III do artigo 12 da Lei Kandir.

b) Errada, incide ICMS no fornecimento de alimentação e bebidas, conforme inciso I do artigo
2º da Lei Kandir e o serviço compõem a base de cálculo do ICMS, conforme inciso II do artigo
13 da Lei Kandir.

c) Errada, o serviço de transporte intramunicipal está fora do campo de incidência do ICMS.
Esse serviço é sujeito ao ISS.

d) Errada, o serviço de comunicação aberta é o serviço de comunicação livre e gratuito. Sobre
esse serviço de comunicação não incide o ICMS, por falta de previsão legal.

e) Errada, as despesas aduaneiras integram a base de cálculo do ICMS, conforme alínea “e” do
inciso V do artigo 13 da Lei Kandir.

Resposta: “A”.

Questão 23 – A empresa de transporte de cargas ...



Comentário: Nos termos do inciso V do artigo 12 da Lei Kandir, o momento da incidência do
ICMS na prestação de serviço de transporte é o momento do início da prestação de serviço,
pouco importando a existência de paradas no início da prestação de serviço ou não. Assim, o
sujeito ativo da obrigação tributária é o estado onde ocorreu o início da prestação de serviço,
logo, o ICMS é devido ao Pará, por ser o local do início da prestação de serviço.

Resposta: “D”.

Questão 24 – O fato gerador da taxa de controle ...

Comentário: Questão mera decoreba. O fato gerador da TFRM é o exercício do poder de polícia
feita pela Seicom (Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Mineração). As atividades
ligadas ao exercício de polícia da Seicom estão no artigo 3º da Lei 7.591/2011. A resposta é a
alternativa “c”, registrar, controlar e fiscalizar atividades de exploração de recurso minerários.

As demais afirmativas estão erradas, pois, nelas é mencionada a prestação de serviço como
exercício do poder de polícia. Isso é errado, prestação de serviço não é exercício do poder de
polícia.

Resposta: “C”.

Questão 25 – Sobre a Taxa de Controle, ...

Comentário: A questão pede a literalidade do artigo 5º da Lei 7.591/2011 que assim dispõem:
“São contribuintes a pessoa, física ou jurídica, a qualquer título, autorizada a realizar a
pesquisa, a lavra, a exploração ou o aproveitamento de recursos minerários no Estado.”

Podem ser contribuintes a pessoa física e jurídica, sendo que elas e precisam de autorização
para realizar pesquisa, a lavra, a exploração de recursos minerários. As alternativas “a”, “b” e
“e” estão erradas, pois nelas é afirmado que não precisa de autorização. A alternativa “d” está
errada porque coloca como contribuinte apenas pessoas jurídicas de direito público.

Resposta: “C”.

Questão 26 – A ocorrência e a competência da ....

Comentário: A questão pede a literalidade do artigo 7º da Lei 7.591/2011 que determina que a
apuração da taxa será mensal, logo, a resposta é a alternativa “b”. As demais estão erradas,
pois falam em apuração semestral, bimestral ou trimestral.

Resposta: “b”.

Questão 27 – Todo contribuinte dos tributos ...

Comentário: Essa questão trata dos direitos dos contribuintes, que estão previstos no artigo 4º
da Lei Complementar 58/2006 (Código dos direitos, garantias e obrigações dos contribuintes).

a) Errada, o contribuinte não tem direito a tratamento diferenciado, o Código determina a
igualdade de tratamento, conforme inciso I do artigo 4º da Lei Complementar 58/2006.



b) Errada, o direito de acesso a dados do contribuinte não é absoluto, afinal, ele não tem
acesso aos dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado,
conforme inciso II do artigo 4º da Lei Complementar 58/2006.

c) Correta, literalidade do inciso VIII do artigo 4º da Lei Complementar 58/2006.
d) Errada, o início da afirmativa está correto, conforme o inciso XIII do artigo 4º da Lei

Complementar 58/2006. O erro está na expressão “após o recolhimento da taxa de
expediente”, afinal, segundo o inciso II do artigo 4º da Lei Complementar 58/2006 o
fornecimento de certidões é gratuito.

e) Errada, o contribuinte tem direito a se comunicar com seu advogado, mas o
procedimento administrativo iniciado não é suspenso, pelo contrário, terá
prosseguimento, conforme inciso XV do artigo 4º da Lei Complementar 58/2006.
Resposta: “C”.

Questão 28 – A empresa de transporte Papa Léguas ...

Comentário: A questão trata de uma transportadora que realizar transportes intramunicipais
(sujeito ao ISS) e intermunicipal, sujeito ao ICMS. Ocorre que o enunciado menciona que os
serviços sujeitos ao ICMS ocorrem EVENTUALMENTE. Pela frieza da legislação, quem efetua
serviço eventual não é contribuinte do ICMS, para ser contribuinte do imposto estadual precisa
de HABITUALIDADE. Ocorre que também pode ser considerado contribuinte do ICMS aquele
que presta serviço em volume que caracterize o INTUITO COMERCIAL. O examinador não entra
nesse mérito sobre o volume, dessa forma, o examinador errou ao não definir se esse serviço
eventual tem intuito comercial. Difícil crê que uma transportadora preste serviços de
transporte SEM volume que caracterize intuito comercial, mesmo porque, prestação de serviço
de transporte é a atividade fim de uma transportadora. Diante dessa situação, partiremos do
pressuposto, que esse serviço tem volume que caracteriza INTUITO COMERCIAL. Assim, a
transportadora Papa Léguas é contribuinte tanto do ISS como do ICMS, logo, deverá cumprir
obrigações acessórias do ICMS em todos os meses, mas o recolhimento de ICMS só deverá
ocorrer nos meses que ela praticar o fato gerador do ICMS.

a) Errada, não deverá recolher ICMS nos meses que não prestar fato gerador do tributo.
b) Correta, vide comentário anterior.
c) Errada, ela é, também, contribuinte do ISS.
d) Errada, quando prestar serviços sujeitos ao ICMS e ISS, ela deverá recolher os dois

tributos, não há hipótese de escolher qual tributo pagar.
e) Errada, ela é, também, contribuinte do ICMS.

Resposta: “B”.

Questão 29 – De acordo com a legislação tributária do Pará ...

Comentário:

a) Errada, incide ICMS, conforme inciso I do artigo 2º da Lei Kandir.
b) Errada, incide ICMS, conforme inciso II do artigo 2º da Lei Kandir.
c) Errada, incide ICMS, conforme inciso III do artigo 2º da Lei Kandir.
d) Errada, incide ICMS, conforme inciso I do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Kandir.
e) Correta, literalidade do inciso VII do artigo 3º da Lei Kandir.



Resposta: “E”.

Questão 30 – Julgue verdadeira (V) ou falsa (F) ...

Comentário:

I – Correta, literalidade do artigo 9º do RICMS/PA.

II – Correta, literalidade do §2º do artigo 130 do RICMS/PA.

III – Errada, quando o estabelecimento for imóvel rural situado em território de mais de um
Município, a inscrição será concedida em função da localidade da sede ou, na falta desta, do
Município onde se localize a maior parte de sua área neste Estado, conforme o §5º do artigo
130 do RICMS/PA.

IV – Errada, o erro está na expressão “mediante pagamento de taxa”, não há pagamento de
taxa para essa correção, conforme artigo 10 da Lei Complementar 58/2006 (Código de Defesa
do Contribuinte).

Resposta: “D”.

Questão 31 – Sobre a incidência do ICMS julgue ...

Comentário: Essa questão explora as exceções de incidência de ICMS previstas na Lei
Complementar 116/2003, lei que criou a lista dos serviços sujeitos ao ISS.

I - Correta, literalidade do inciso V do artigo 2º da Lei Kandir c/c o item 14.1 da Lei
Complementar 116/2003.

II – Errada, incide ICMS sobre o fornecimento de alimentação e bebida, conforme item 17.11
da Lei Complementar 116/2003.

III – Errada, como a mercadoria foi produzida dentro do local da obra, incide ISS sobre tudo. Só
incidiria ICMS se a mercadoria fosse fornecida fora do local da obra, conforme item 7.02 da Lei
Complementar 116/2003.

IV – Errada, incide ICMS sobre as peças substituídas, conforme item 14.1 da Lei Complementar
116/2003.

Resposta: “D”.

Questão 32 – Sobre a substituição tributária ...

Comentário:

a) Correta, literalidade do inciso I do §4º do artigo 39 da Lei 5.530/1989.
b) Errada, faltou o examinador colocar a aplicação do MVA, previsto na alínea “c” do

inciso II do §4º do artigo 39 da Lei 5.530/1989.
c) Errada, a base de cálculo será o preço estabelecido pelo referido órgão, conforme §7º

do artigo 39 da Lei 5.530/1989.



d) Errada, na prática essa afirmativa está verdadeira, mas na legislação paraense não há
essa ressalva de só aplicar essa regra quando não houver o preço final tiver sido fixado
por órgão público competente, conforme §8º do artigo 39 da Lei 5.530/1989.

e) Errada, caso o pedido não seja deliberado no prazo de 90 dias, poderá o contribuinte
se creditar na conta fiscal, conforme o parágrafo 15 do artigo 39 da Lei 5.530/1989.

Resposta: “A”.

Questão 33 - Considere o conteúdo do Art. 43 da Lei nº 5.530/89:

Comentário: O referido artigo trata do princípio da não -cumulatividade do ICMS.

Resposta: “D”.

Questão 34 - O estabelecimento de contribuinte obrigado à

Comentário: Além do regime normal de apuração, a legislação paraense criou apenas o
regime especial de tributação, no qual o pagamento do imposto poderá ser exigido antes
da entrega ou remessa da mercadoria ou da prestação de serviço, conforme artigo 60 da
Lei 5.530/1989.

Questão 35 - Sobre o IPVA, no Estado do Pará,..

Comentário:

a) Errada, o erro está na expressão: “consequente incorporação ao ativo permanente”,
afinal o momento do fato gerador é a data do desembaraço aduaneiro, conforme
inciso I do §1º do artigo 1º da Lei 6.107/1996.

b) Correta, literalidade do inciso II c/c alínea “c” do inciso VI do §1º da Lei 6.107/1996.
c) Errada, para o consumidor final é a data da aquisição, a regra dessa afirmativa vale

para fabricante, do revendedor, do importador, conforme o inciso III do §1º do artigo
1º da Lei 6.107/1996.

d) Errada, quando ocorrer a perda da não-incidência ou da isenção, o fato gerador ocorre
na data desta perda e não em 1º de janeiro do ano, como menciona a afirmativa,
conforme inciso IV do §1º do artigo 1º da Lei 6.107/1996.

e) Errada, isso não está previsto de forma expressa na legislação paraense, mesmo
porque dificilmente há imunidade em um veículo de propriedade de uma locadora.

Resposta: B.

Questão 36 – Luís Inácio Gomes, ..

Comentário: Essa questão pode ser respondida utilizando o parágrafo 1º do artigo 155 da
Constituição Federal. Quando o bem é imóvel, o ITCMD é sempre devido ao estado da
localização do imóvel, conforme inciso I do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição Federal.
Assim, concluímos que o ITCMD sobre os imóveis localizados em Santarém e em Belém são
devidos ao fisco paraense. Já em relação aos bens móveis, aplica-se o inciso II do mesmo



parágrafo da Constituição Federal. Como o inventário ocorreu em Santa Catarina, o ITCMD
sobre TODOS os bens móveis é devido ao fisco catarinense. Assim, a resposta é a afirmativa D.

Resposta: “D”.

Questão 37 – Sobre a denúncia espontânea ...

Comentário: A questão trata da denúncia espontânea regulamentada pelo artigo 7º da Lei
6.182/1998.

a) Errada, a denúncia espontânea é sempre ESCRITA, nunca verbal, conforme caput do
artigo 7º da Lei 6.182/1998.

b) Correta, literalidade do §1º do artigo 7º da Lei 6.182/1998.
c) Errada, a denúncia espontânea não é aceita se já instaurado o procedimento

administrativo, conforme §2º do artigo 7º da Lei 6.182/1998. O erro está na expressão
“salvo se proposta antes.”, não há essa exceção na legislação.

d) Errada, o erro está no verbo PODERÁ. A responsabilidade do contribuinte É EXCLUÍDA
pela denúncia espontânea.

e) Errada, a afirmativa induz o candidato(a) à literalidade do §3º do artigo 7º da Lei
6.182/1998. O erro está na palavra “MULTA”. Não há multa a ser paga, afinal, a multa
punitiva é excluída pela denúncia espontânea, e como a afirmativa menciona falta de
cumprimento de obrigação acessória, não há multa de mora, pelo simples fato que não
há tributo em mora.
Resposta: “B”.

Questão 38 – Uma servidora pública, ...
Comentário: A questão trata das medidas cautelares previstas nos artigos 8º a 10-B da
Lei 6.182/1998. Como, segundo o enunciado houve fraude, poderá ser lavrado termo
de sujeição passiva solidária contra sócio e administradores, conforme artigo 9-A da Lei
6.182/1998.
a) Errada, o prazo para o sujeito passivo oferecer garantia, evitando o arrolamento

dos bens é de 10 dias, conforme o artigo 10-B da Lei 6.182/1998.
b) Errada, o erro está no verbo “PODERÁ”, segundo o artigo 9-A da Lei 6.182/1998, a

autoridade fiscal deverá lavrar o termo de sujeição passiva solidária.
c) Correta, literalidade do artigo 9-A da Lei 6.182/1998.
d) Errada, o termo poderá ser lavrado sempre que o crédito tributário constituído for

superior a 100.000 UPF-PA e representar mais de 30% do movimento econômico
da referência, conforme §3º do artigo 9-A da Lei 6.182/1998. Como na questão
afirma-se que o movimento econômico é de 33% e o crédito tributário é de
150.000 UPF-PA, então poderá ser lavrado o termo.

e) Vide alternativa “e”.
Resposta: “C”.

Questão 39 -A respeito da fase litigiosa...
Comentário: A questão trata da fase litigiosa do PAT.
a) Errada, a fase litigiosa inicia-se com a apresentação da IMPUGNAÇÃO, nunca
com a apresentação do recurso (quando esse é apresentado a fase litigiosa já vai
ter começado), conforme artigo 20 da Lei 6.182/1998.



b) Errada, a regra é que a prova documental deve ser juntada no momento da
impugnação, porém, o §2º do artigo 21 da Lei 6.182/1998 prevê três situações que
a prova documental pode ser apresentada posteriormente.
c) Errada, a intervenção do processo pode ser feita por procurador habilitado ou
pelo próprio sujeito passivo, conforme artigo 22 da Lei 6.182/1998.
d) Errada, a impugnação será indeferida se for intempestiva, conforme inciso II do
artigo 26 da Lei 6.182/1998. Não há essa exceção para créditos superiores a
100.000 UPF-PA.
e) Correta, essa afirmativa trata dos princípios do livre convencimento e da
verdade material, literalidade do artigo 28 da Lei 6.182/1998.
Resposta: “E”.

Questão 40 -  Após a conclusão da ação fiscal,...
Comentário: A questão trata dos recursos no PAT paraense.
a) Errada, o recurso de reconsideração enfrenta decisões de Câmara do Tribunal

Administrativo de Recursos Fazendários que derem provimento ao recurso de
ofício, logo o recurso de reconsideração é sempre interposto pelo sujeito
passivo, conforme parágrafo 1º do artigo 46 da Lei 6.182/1998.

b) Errada, é proibido redistribuir o recurso de reconsideração ao mesmo
conselheiro que redigiu o acordo recorrido, conforme parágrafo 2º do artigo 46
da Lei 6.182/1998.

c) Errada, o recurso de ofício só é interposto quando a decisão de primeira
instância é contrária ao fisco (artigo 30 da lei 6.182/1998), no caso concreto a
decisão de primeira instância foi favorável ao fisco, logo não cabe recurso de
ofício.

d) Correta, literalidade do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 6.182/1998.
e) Errada, o Procurador do Estado não emite voto no TARF, quem emite voto é

apenas os conselheiros.
Resposta: “D”.


