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DIREITO TRIBUTÁRIO 
AÇÕES EM ESPÉCIE 
 
1. (VI EXAME DA OAB) Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside com sua 
esposa, no Município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda 
Pública Municipal por falta de pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições gerais contidas no 
Código Tributário Nacional acerca do crédito tributário, assinale a alternativa correta. 

(A)  O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder por qualquer tipo 
de dívida. 

(B)  Os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo pagamento de todo crédito de natureza 
tributária, sem comportar exceções. 

(C)  Bens gravados por ônus real ou por cláusulas de inalienabilidade não podem ser alcançados 
para saldar dívidas tributárias. 

(D) A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face da cobrança do Imposto Predial 
Territorial Urbano. 

 
2. (VIII EXAME DA OAB) O Sr. Afrânio dos Santos, administrador da empresa “X”, que atua no ramo 
industrial, percebeu ter efetuado pagamento do IPI maior que o efetivamente devido, ao longo de 
certo período. 
Com base no cenário acima, para fins de aconselhar o administrador acerca da possibilidade de 
obtenção da restituição do montante recolhido a maior, assinale a afirmativa correta. 

(A)  Não é possível a restituição, pois o pagamento foi espontâneo, incidindo a máxima “quem paga 
mal paga duas vezes”. 

(B)  Não é possível a restituição, pois, embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo 
indireto. 

(C)  Cabe apenas pedido administrativo de restituição, em razão do pagamento indevido. 
(D)  Cabe pedido judicial de repetição de indébito, desde que a empresa comprove ter assumido o 

referido encargo, sem tê‐lo transferido a terceiro. 

 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
3. (VI EXAME DA OAB) Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e 
vem efetuando o pagamento conforme deferido. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal 
para a cobrança do referido tributo. Nos embargos de devedor, o contribuinte poderá alegar 

(A)  a carência da execução fiscal, em face da novação da dívida, que teria perdido a sua natureza 
tributária pelo seu parcelamento. 

(B)  a improcedência da execução fiscal, por iliquidez do título exequendo, pelo fato de que parte da 
dívida já foi paga. 

(C)  o reconhecimento do direito apenas parcial à execução fiscal, por parte do Fisco, em face da 
existência de saldo devedor do parcelamento. 

(D) a carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 
 
4. (VI EXAME DA OAB) A empresa ABC ingressou com medida judicial destinada a questionar a 
incidência da contribuição social sobre o lucro. Em sede de exame liminar, o juiz concedeu a medida 
liminar para que a empresa não recolhesse a contribuição. Durante a vigência da medida judicial, a 
Receita Federal iniciou procedimento de fiscalização visando à cobrança da contribuição social sobre 
o lucro não recolhida naquele período.  Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta. 

(A) A Receita Federal não pode lavrar auto de infração, em virtude da liminar concedida na medida 
judicial em questão. 

(B)A Receita Federal pode lavrar auto de infração, mas somente com a exigibilidade suspensa para 
prevenir a decadência. 

(C)  A empresa ABC, diante da abertura do procedimento de fiscalização, pode solicitar ao juiz nova 
medida liminar, a fim de que determine o encerramento de tal procedimento. 

(D)  A Receita Federal pode lavrar auto de infração, já que a medida liminar possui caráter 
provisório. 
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COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR 
 
5. (VI EXAME DA OAB) A competência tributária não se confunde com a capacidade tributária ativa. 
Aquela se traduz na aptidão para instituir tributos, enquanto esta é o exercício da competência, ou 
seja, a aptidão para cobrar tributos. Nesse sentido, é correto afirmar que 

(A) compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos, taxas, 
contribuições de melhoria, assim como as contribuições para o custeio do serviço de iluminação 
pública. 

(B)  em virtude do princípio federativo, que, entre outras consequências, delimita entre os entes 
políticos o poder de tributar, ao Distrito Federal compete apenas instituir espécies tributárias 
próprias dos Estados-membros da federação. 

(C)  a União pode instituir, via lei ordinária, impostos além dos previstos na Constituição, mediante 
dois requisitos: que eles sejam não cumulativos e que não tenham fato gerador próprio dos 
impostos já previstos constitucionalmente. 

(D) em Território Federal, os impostos estaduais são de competência da União. Caso o Território 
não seja dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais também são de 
competência da União. 

 
PRINCÍPIOS 
 
6.  (VII EXAME DA OAB) A Lei X, promulgada em 20 de outubro de 2008, determinou a majoração do 
ISS. Já a Lei Y, promulgada em 16 de novembro de 2009, reduziu o ICMS de serviços de 
telecomunicação. Por fim, o Decreto Z, de 8 de dezembro de 2007, elevou o IOF para compras no 
exterior. Diante dessas hipóteses, é correto afirmar que 

(A) o ISS poderá ser cobrado somente quando decorridos 90 dias da publicação da Lei X, ao passo 
que os novos valores do ICMS e do IOF poderão ser cobrados a partir da publicação dos 
diplomas legais que os implementaram. 

(B) todos os impostos mencionados no enunciado somente poderão ser cobrados no exercício 
financeiro seguinte à publicação do diploma legal que os alterou por força do princípio da 
anterioridade. 

(C) na hipótese do enunciado, tanto o ISS como o ICMS estão sujeitos ao princípio da anterioridade 
nonagesimal, considerada garantia individual do contribuinte cuja violação causa o vício da 
inconstitucionalidade. 

(D) o IOF, imposto de cunho nitidamente extrafiscal, em relação ao princípio da anterioridade, está 
sujeito apenas à anterioridade nonagesimal, o que significa que bastam 90 dias da publicação do 
decreto que alterou sua alíquota para que possa ser cobrado. 

 
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
7. (VII EXAME DA OAB) A expiração do prazo legal para lançamento de um tributo, sem que a 
autoridade administrativa fiscal competente o tenha constituído, caracteriza hipótese de 

(A) remissão. 
(B) prescrição. 
(C) decadência. 
(D) transação. 

 
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 
8. (VII EXAME DA OAB) Determinada pessoa física adquire de outra um estabelecimento comercial e 
segue na exploração de suas atividades, cessando ao vendedor toda a atividade empresarial. Nesse 
caso, em relação aos tributos devidos pelo estabelecimento comercial até a data da aquisição do 
referido negócio jurídico, o novo adquirente responde 

(A) pela metade dos tributos. 
(B) subsidiariamente pela integralidade dos tributos. 
(C) integralmente por todos os tributos. 
(D) solidariamente, com o antigo proprietário, por todos os tributos. 
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CLASSIFICAÇÃO DE TRIBUTO 
 
9.  (VIII EXAME DA OAB) A respeito dos impostos, assinale a afirmativa correta. 

(A)  O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCM(D) de quaisquer bens e direitos terá 
suas alíquotas máximas fixadas pelos Estados competentes para a sua instituição. 

(B)  As alíquotas máximas e mínimas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 
deverão ser fixados por lei complementar nacional. 

(C)  O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidirá sobre as operações 
que destinem mercadorias e serviços ao exterior. 

(D)  A União Federal deverá instituir, mediante lei complementar, na iminência ou no caso de guerra 
externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os 
quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

 
TRIBUTOS EM ESPÉCIE 
 
10. (VII EXAME DA OAB) No que se refere aos empréstimos compulsórios, NÃO é correto afirmar que 

(A) são restituíveis. 
(B) podem ser instituídos por medida provisória, desde que haja relevância e urgência. 
(C) a competência para sua instituição é exclusiva da União Federal. 
(D) podem ser instituídos em caso de guerra externa ou sua iminência e, neste caso, não respeitam 

o princípio da anterioridade. 
 
11. (VIII EXAME DA OAB) Mário inscreveu‐se no programa de incentivo à aposentadoria mediante 
indenização, promovido pela empresa em que trabalha.  
A respeito do caso proposto, assinale a afirmativa correta. 

(A) Mário pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem natureza salarial. 
(B)  Mário não pagará imposto de renda, já que se trata de verba especial. 
(C)  Mario não pagará imposto de renda, já que o valor recebido tem caráter indenizatório. 
(D)  Mário pagará imposto de renda, em homenagem ao princípio da isonomia. 

 
12. (VIII EXAME DA OAB) O imposto cuja alíquota é invariável e se aplica sobre base de cálculo 
variável, é classificado como 

(A)  progressivo. 
(B)  proporcional. 
(C)  indireto. 
(D)  pessoal. 

 
 

 

GABARITO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 

1-D  
2-D 
3-D 
4-B 
5-D 
6-A 
7-C 
8-C 
9-B 
10-D 

11-C 
12-B 

 

 

 


