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1. Com relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), assinale a afirmativa correta.

a) É instituído pela União e repartido com o Estado em que tenha
sido licenciado o veículo.

b) É instituído pelo Estado e repartido com o Município em que
tenha sido licenciado o veículo.

c) É instituído pelo Estado em que tenha sido licenciado o veículo,
que ficará com a integralidade do produto da arrecadação.

d) É instituído pelo Município em que tenha sido licenciado o veículo,
que ficará com a integralidade do produto da arrecadação.
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2. Segundo a legislação tributária de São Paulo, a alíquota do ICMS
(Imposto sobre operações de circulação de mercadorias e serviços),
nas operações realizadas dentro do Estado de São Paulo, é de 25%
(vinte e cinco por cento) em relações às seguintes mercadorias,
dentre outras: cigarros e produtos de tabacaria, perfumes,
cosméticos e produtos de toucador. Em relação a outras
mercadorias, dentre elas arroz, feijão, fubá de milho, farinha de
milho, farinha de mandioca, leite in natura, a alíquota do mesmo
imposto, para as operações realizadas em território mineiro, é de
12% (doze por cento). Em relação a esta situação, é CORRETO
afirmar que:
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a) a adoção destas alíquotas progressivas viola a Constituição Federal, na medida
em que a progressividade somente poderia ser aplicada ao Imposto de Renda,
ao Imposto Predial e Territorial Urbano e ao Imposto Territorial Rural.

b) a adoção destas alíquotas viola o princípio da isonomia tributária, haja vista a
expressa proibição constitucional de se fazer distinção em razão da origem ou do
destino das mercadorias comercializadas.

c) a adoção destas alíquotas é compatível com o princípio da isonomia tributária,
uma vez que se mostra clara a intenção de estimular a produção agrícola e
pecuária no Estado de Minas Gerais, utilizando-se o ICMS com função extrafiscal.

d) a adoção destas alíquotas é compatível com a Constituição Federal, porque
atende ao princípio da seletividade, tendo em vista o caráter essencial daqueles
produtos tributados à alíquota de 12% (doze por cento)
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3. Assinale a opção correta a respeito do ITCMD.

a) O ITCMD é estabelecido com base na alíquota vigente ao tempo da
abertura da sucessão.

b) Compete ao Senado Federal fixar as alíquotas mínimas e máximas
do ITCMD.

c) Incidirá ITCMD sobre os honorários do advogado contratado pelo
inventariante.

d) A cobrança de ITCMD relativamente aos bens móveis e imóveis
competirá ao estado onde se processar o inventário.
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4. Acerca do ICMS, assinale a opção correta.

a) O ICMS não poderá ser seletivo em função da essencialidade das
mercadorias.

b) Não caberá cobrança de ICMS quando houver mercadoria
importada do exterior.

c) O ICMS incide sobre os serviços de comunicação.

d) O ICMS, de competência de estado da Federação, incidirá sobre a
prestação de serviço de transporte, ainda que o ônibus coletivo
urbano não circule além do limite de um de seus municípios.
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1.3. IMPOSTOS DA 
UNIÃO
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• O II é de competência da União.

• Tem função preponderantemente extrafiscal.

• O fato gerador é a entrada do produto estrangeiro no território
nacional.
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• A base de cálculo do imposto é:

- quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada
pela lei tributária;

- quando a alíquota for ad valorem, o preço de mercado do
produto;

- quando levado a leilão por apreensão ou abandono, o preço da
arrematação.
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• As alíquotas são fixadas na Tarifa Externa Comum ou na legislação
federal.

• Sujeito ativo do imposto é a União

• Sujeito passivo é o importador, ou quem a lei a ele equiparar, e o
arrematante de produtos apreendidos ou abandonado
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• O IE é de competência da União.

• Tem função preponderantemente extrafiscal.

• Seu fato gerador é a exportação, para o exterior, de produtos
nacionais ou nacionalizados.
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• A base de cálculo do imposto é:

- quando a alíquota for específica, a unidade de medida adotada pela
lei tributária;

- quando a alíquota seja ad valorem, o preço de mercado do produto,
deduzidos os tributos diretamente incidentes sobre a exportação e
o custo do financiamento, nas vendas a prazo superior aos
correntes no mercado internacional.
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• A alíquota básica fixada pela legislação federal é de 30%, sem
embargo da existência de diversas outras, menores ou até o limite
de 150%.

• Sujeito ativo do imposto é a União.

• O sujeito passivo é o exportador ou quem a lei a ele equiparar.
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• O Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre
operações relativas a títulos de crédito e valores mobiliários é de
competência da União.

• Tem função extrafiscal.
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• O fato gerador é a realização de operações de crédito, câmbio e
seguro, relativas a títulos ou valores mobiliários, e operações com
ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial.
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• A base de cálculo do imposto é:

- quanto às operações de crédito, o montante da obrigação,
compreendendo o principal e os juros;

- quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda
nacional, recebido, entregue ou posto à disposição;

- quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;

- quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:

a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;

b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em
Bolsa, como determinar a lei;

c) no pagamento ou resgate, o preço.
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• Suas alíquotas podem ser modificadas por decreto do Executivo
nas condições e limites da lei, sem observar o princípio da
anterioridade anual ou da anterioridade nonagesimal.
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• Sujeito ativo é a União.

• Sujeito passivo é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.

18



• O IPI é de competência da União.

• Tem função extrafiscal.

• É seletivo.
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• O fato gerador do IPI é a promoção de operações relativas a
produtos industrializados.

• Considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido
a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade,
ou o aperfeiçoe para o consumo.

• Os produtos destinados ao exterior são imunes ao IPI.
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• A base de cálculo do imposto é:

- no caso de importação, o seu preço normal, acrescido dos encargos
tributários e cambiais;

- no caso da saída do estabelecimento do contribuinte, o valor da
operação ou, na falta do valor, o preço corrente da mercadoria, ou
seu similar, no mercado atacadista da praça do remetente; e

- no caso de leilão por apreensão ou abandono, o preço da
arrematação
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• Suas alíquotas podem ser modificadas por ato do Executivo nas
condições e limites da lei.

• O sujeito ativo é a União.
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• O sujeito passivo deste tributo é:

- o importador ou quem a lei a ele equiparar;

- o industrial ou quem a lei a ele equiparar;

- o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;

- o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados
a leilão.
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• O IR é de competência da União. 

• Tem função preponderantemente fiscal.

• Princípios específicos aplicáveis ao IR:

- generalidade 

- universalidade
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