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QUEM SOMOS

ÁQUILA é proveniente do latim e significa águia, ave que, simbolicamente, representa
força, grandeza e majestade.

O ÁQUILA Concursos nasceu da união dos professores Lohan Molina, Hugo Colombo e
Carlos Silva, que buscaram, através de larga experiência como Auditores Fiscais e
Professores, oferecer a melhor preparação para os concursos da área fiscal na matéria
de Legislação Tributária.
Para isso, o foco das aulas do Áquila é a resolução de questões inéditas sobre a
disciplina, área sempre carente no universo dos concursos públicos. Cada curso terá,
no mínimo, 1.200 questões inéditas sobre os tributos presentes no edital do certame.
Outra área foco da nossa preparação serão as questões discursivas, cada vez mais
comuns na área fiscal, e de dificuldade sempre elevada. Todo curso do Áquila virá
carregado de treinamento para as questões discursivas quando estas estiverem
presentes no edital. Procuraremos colocar no mínimo 10 resoluções em cada curso, a
depender do tipo de questão que será cobrada na prova.
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Sabemos também da importância que tem o contato do professor com o aluno, por
isso todo aluno do ÁQUILA terá acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp do seu
concurso alvo, onde terá acesso direto aos professores para tirar dúvidas. Também
haverá, no grupo, questões inéditas todos os dias e desafios adicionais que com
certeza ajudarão na preparação.
As notas de corte da área fiscal estão cada vez mais altas, e a disciplina Legislação
Tributária, juntamente com as provas discursivas, sempre vêm com peso muito alto e
cada vez mais complexas, portanto nosso objetivo é que você GABARITE a prova e
passe no seu concurso.

PROFESSORES
LOHAN MOLINA: Auditor Fiscal do ISS – São Gonçalo, aprovado no concurso de 2016.
Ex Capitão-Tenete da Marinha, formado em Ciências Navais pela Escola Naval. Será
responsável pelas questões de ISS, PAT e Contribuições de Melhoria.

HUGO COLOMBO: Auditor Fiscal do ICMS – São Paulo, aprovado no concurso de 2013,
e Coordenador do Blog Ciclos de Estudo. Ex-funcionário da Caixa Econômica Federal e
do Banco do Brasil. Ficará responsável pelas questões de ITBI, IPTU, Taxas e
Contribuições de Melhoria.

CARLOS REZENDE: Aprovado no concurso para Auditor Fiscal do ISS – Guarulhos, no
concurso de 2019, formado em Relações Internacionais pela UNESP e especialista em
Provas Discursivas. Será responsável pelas questões discursivas (estudos de caso) do
curso, que versarão sobre ISS, ITBI, IPTU, Auditoria e Contabilidade.
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ESTRUTURA DO CURSO
O curso para o ISS – São José do Rio Preto terá 06 aulas e será composto por:
è 500 questões objetivas inéditas de ISS, envolvendo:
- Lei Complementar 116/2003
- Lei Complementar 86/1996 (Lei Kandir)
- Lei Complementar 178/2003 do Município de São José do Rio Preto e as suas
alterações pelas LC 400/2013 e LC 323/2010
è 250 questões objetivas inéditas de ITBI, envolvendo:
- Lei Complementar 323/2010, com as alterações da LC 400/2013
è 250 questões objetivas inéditas de IPTU, envolvendo:
- Lei Complementar 96/1998
- Código Tributário Municipal de SJRP (Lei 3359/1983)
è 120 questões objetivas inéditas de Taxas, envolvendo o Código Tributário
Municipal de SJRP (Lei 3359/1983)
è 120 questões objetivas inéditas de PAT (Processo Administrativo Tributário),
envolvendo o Código Tributário Municipal de SJRP (Lei 3359/1983)
è 60 questões objetivas inéditas de Contribuições de Melhoras, envolvendo o
Código Tributário Municipal de SJRP (Lei 3359/1983)
è 12 questões discursivas (estudos de caso), envolvendo ISS, IPTU, ITBI,
Contabilidade e Auditoria
Além disso, todo aluno poderá acessar o grupo de WhatsApp “ÁQUILA – Alunos SJRP”,
onde serão postadas questões diárias e haverá tira dúvidas e interação entre alunos e
professores.
Está prevista, ademais, a realização de um simulado de Legislação Tributária e de prova
discursiva, em data a ser divulgada no citado grupo de WhatsApp “ÁQUILA – Alunos
SJRP”.
www.aquilaconcursos.com.br
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Na última semana anterior à prova, no grupo de WhatsApp “ÁQUILA – Alunos SJRP”,
daremos dicas sobre o que priorizar na reta final, como revisar e, principalmente,
como evitar a tensão e os principais erros dessa importante fase do estudo.

CRONOGRAMA DO CURSO
O curso será divido em 06 aulas (uma demonstrativa gratuita e 05 exclusivas para
alunos).
Teremos questões objetivas de todos os tributos (ISS, IPTU, ITBI, Taxas, PAT e
Contribuição de Melhoria) em todas as aulas, com exceção da aula 00 em que não
haverá questões de Contribuição de Melhoria.
Também haverá, em todas as aulas, questões discursivas. Nessa aula demonstrativa,
gratuita, inclusive, teremos 02 estudos de caso.
O curso seguirá o seguinte cronograma:
AULA
Aula 00
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04
Aula 05

Data de Disponibilização
09/09/19
16/09/19
23/09/19
30/09/10
07/10/19
14/10/19

Nessa nossa aula 00, teremos a seguinte quantidade de questões:

•
•
•
•
•
•

Discursiva: 03 estudos de caso;
ISS: 70 questões;
ITBI: 40 questões;
IPTU: 40 questões;
Taxas: 20 questões; e
PAT: 30 questões.
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Sem mais demora, vamos começar! Rumo
ao fisco de São José do Rio Preto!
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DISCURSIVAS
Introdução
Traremos com o curso técnicas e estratégias que serão fundamentais para resolução
da prova discursiva para Auditor Fiscal de São José de Rio Preto. O curso terá como
destaque 10 estudos de casos dos tributos ISS, ITBI, IPTU, Taxas e PAT conforme
Legislação e CTM de São José de Rio Preto, bem como 2 estudos de casos de
contabilidade/Auditoria.
Irei apresentar as diferenças básicas entre estudo de caso, peça prática e dissertação,
apenas como referência para não haver confusão entre os estilos de dissertativa, já
que o foco principal do curso são estudos de casos adaptados conforme a legislação.
Assim, esse curso tem como escopo o conteúdo das matérias específicas do concurso,
em especial a Legislação Tributária Municipal de São José de Rio Preto, contabilidade e
auditoria.
Apresentarei, ainda, proposta de solução para cada um dos temas, de forma que todos
possam conferir um exemplo de redação escrita segundo os aspectos formais,
gramaticais e de conteúdo esperados.

Diferenças básicas entre os estilos e aspectos importantes para
discursiva
Pessoal, não vou ficar falando blábláblá que todos os cursinhos falam. Eu até tinha um
curso de discursiva, mas do que eu li aproveitei uns 10% só, que é o que realmente é
importante e vou escrever aqui. Vamos entender cada tipo de estilo e partir logo para
o que é importante.

a) Dissertação
Tipo de texto em que se expõem as ideias e o conhecimento a respeito de
determinado assunto. O objetivo não é fazer o examinador concordar com eles, mas,
tão-somente, considerá-los coerentes. Não pretendo aqui apresentar os diversos tipos
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de dissertação, mas apenas mostrar que este estilo pretende basicamente obter sua
opinião sobre determinado assunto.

Exemplo de texto dissertativo:
Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: A corrupção no Brasil.

b) Questão
Normalmente são cobrados assuntos relacionados a algum conhecimento específico
da matéria e apresenta-se por meio de enunciado objetivo e direto, podendo haver
alguma situação hipotética sobre a matéria seguida de perguntas ou tópicos temáticos
nos quais há pedidos de conceitos e de caracterizações.
Exemplo de questão:
Em 2010, o Sr. Antonio Silva adquiriu a propriedade de um terreno localizado em um
valorizado bairro residencial, na zona urbana do Município de Teresina/PI. Tal
aquisição se deu por escritura pública e foi devidamente registrada no Cartório de
Registro de Imóveis competente.
Em 2012, o Sr. Antonio Silva iniciou uma obra civil com intuito de construir uma casa
no local, onde planejava residir com sua família.
Todavia, em 2013, devido a problemas financeiros, o Sr. Antonio Silva decidiu vender
o imóvel, com a construção ainda não concluída, para o Sr. José das Couves. A venda
foi realizada em março de 2014, por meio de compromisso particular de compra e
venda, de caráter irretratável, sendo que o compromissário comprador, Sr. José das
Couves, tomou posse do imóvel imediatamente e pagou o preço em 6 parcelas
mensais e iguais.
No final de 2014, após pagar a última parcela referente à compra do imóvel, o Sr. José
das Couves retomou a obra civil de construção da casa e, em outubro de 2015, tendo
concluído 80% das obras, interrompeu novamente a construção e alugou o imóvel para
o Sr. João de Moura, que após a assinatura do contrato de aluguel, em 16 de
novembro de 2015, recebeu as chaves, tomou posse do imóvel e se mudou para o
local, onde reside com sua família desde então.
Diante dos fatos narrados, e considerando a incidência do IPTU no exercício de 2016,
responda justificadamente às indagações abaixo, com base no que prevê a Lei
Complementar nº 3.606/2006.
a. O imóvel descrito está sujeito ao imposto na condição de terreno ou de prédio?
b. Como deve ser determinado o valor da base de cálculo do imposto, tendo em vista
a obra de construção civil ainda não estar concluída?
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Inclusive, esta questão será adaptada como estudo de caso posteriormente.

c) Estudo de Caso
Tipo de texto em que o candidato deve expor, argumentar e apresentar a solução para
a problemática à luz da disciplina e caso hipotético que estão sendo abordados.
Para o estudo de caso, sempre haverá a presença de uma situação hipotética (um caso
fictício) com personagens, com o objetivo de simular alguma situação concreta.
A banca examinadora pode apresenta tópicos que devem ser obrigatoriamente
abordados na resposta e, ao final, deve-se apresentar a resolução adequada a ser
aplicado ao caso apresentado. Assim, o caso hipotético deverá, obrigatoriamente, ser
utilizado para responder os itens apresentados pela banca examinadora.
Quanto às estruturas textuais utilizadas em estudos de caso, trago uma tabela para
facilitar o entendimento e direcionamento:
Paragrafo

Conteúdo

Introdução

Resumo do caso.

Retomada
do
caso;
resposta a SITUAÇÃO I.
Segundo
Por exemplo: isenção do
IPTU
Retomada
do
caso;
resposta a SITUAÇÃO II.
Por
Exemplo:
imóvel
Terceiro
pertencente a participante
ativo
na
Revolução
constitucionalista de 1932
Retomada
do
caso;
resposta a SITUAÇÃO III.
Por
exemplo:
Quarto
responsabilidade solidário
pelo
pagamento
do
imposto
Fechamento Retomada
do
caso;
resposta final.

Início
Resumir a história por meio de uma
introdução parafraseada: Trata-se de
estudo de caso (de parecer ) acerca
de.....
Em conformidade com a situação
apresentada, a legislação do município
dispõe que são isentos do IPTU ....
No que diz respeito ao imóvel
pertencente a participante ativo na
Revolução constitucionalista de 1932, a
lei complementar 96/1998 .....

No que tange à responsabilidade
solidária quanto ao pagamento do
IPTU....
Por fim, Finalmente, Por último, Diante
do exposto.....
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Sugestão de expressões para serem utilizadas na introdução:
Trata-se de...
Cuida o estudo de caso de ...
Versa o estudo de caso sobre...
Sugestão de expressões para serem utilizadas no desenvolvimento:
Notou-se que....
Constatou-se, também, que a comissão...
Verificou-se, ainda, que...
No que diz respeito a...
No que tange ao...
No tocante a...
Sugestão de expressões para serem utilizadas na conclusão do parecer:
Diante do exposto,...
Em face do exposto,...
Considerando-se os aspectos analisados,...
Pelo exposto, a equipe de auditoria conclui que...

d) Peça Técnica
A peça técnica é o pronunciamento por escrito de uma opinião técnica acerca de uma
situação hipotética e indica, normalmente, a conclusão de um processo. A grande
diferença em relação ao estudo de caso é que o candidato não deve apenas expor e
argumentar, mas também analisar o caso e propor uma solução.
O parecer técnico possui como característica a divisão em seções: número do parecer,
destinatário, assunto, dos fatos, da fundamentação, etc.
Exemplo de peca técnica:
João da Silva, contribuinte do IPTU no Município de Teresina, protocolizou
requerimento padrão em uma Unidade de Atendimento ao Público - UAP do referido
Município, cujo conteúdo era o seguinte:
"João da Silva, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG nº 12.345-PI,
inscrito no CPF/MF sob nº 666.777.888-90, domiciliado na cidade de Teresina, onde
reside em imóvel alugado, localizado na Avenida Brasil, nº 01, Centro, Teresina, CEP
09876-543, vem, respeitosamente, à presença da autoridade municipal competente,
expor e requerer o seguinte:
1. O requerente é proprietário de um único imóvel comercial, imóvel este localizado
na cidade de Teresina, na Rua Piauí, nº 100, centro da cidade, onde exerce a atividade
profissional de proprietário e gerente de restaurante.
2. O requerente esclarece, ainda, que é ex-combatente da Força Expedicionária
www.aquilaconcursos.com.br
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Brasileira - FEB e que efetivamente serviu no teatro de operações de guerra na Itália,
durante a Segunda Guerra Mundial, o que lhe confere o direito de usufruir da isenção
do IPTU prevista na legislação municipal de Teresina.
3. Em razão disso, e com base no art. 41, "caput·: inciso II, do Código Tributário do
Município de Teresina (Lei Complementar municipal nº 3.606/06), o requerente
solicita a V. Sa. o reconhecimento da isenção do IPTU relativamente ao referido imóvel
de sua propriedade, a partir de 1º de janeiro de 2017, conforme autorizado pela
legislação acima referida.
Termos em que,
P. Deferimento.
Teresina, em 26 de outubro de 2016.
Assinado: João da Silva
e-mail: isilva@xxx.com.br
Fone: (086) 9876.54.32
Pessoa para contato: o próprio requerente
João da Silva anexou os seguintes documentos ao seu requerimento:
a) certidão do Cartório de Registro de Imóveis competente, emitida há menos de um
ano, demonstrando que é efetivamente proprietário do imóvel comercial em questão;
b) boleto do IPTU identificando o número da inscrição imobiliária do referido imóvel;
c) cópia de seu RG e de seu CPF;
d) certidões comprobatórias de sua efetiva situação de ex-combatente da FEB, na
Itália, demonstrando sua efetiva atuação no campo de batalha.
..................................................................................................................
Diante do acima narrado, e com base nas regras isencionais do IPTU, constantes do
Código Tributário do Município de Teresina (Lei Complementar municipal nº 3.606/06),
você, na qualidade de autoridade administrativa competente para análise e decisão do
pedido formulado pelo contribuinte, deverá analisar o referido pedido e proferir
DECISÃO fundamentada sobre a procedência ou não desse pedido.
Esta decisão deverá conter um breve relatório do pedido formulado, seguido das
razões de decidir (fundamentos), que deverão enumerar os requisitos necessários para
a concessão da isenção pleiteada e, concomitantemente, analisar a satisfação ou não,
pelo requerente, de cada um desses requisitos, previstos no dispositivo legal que
outorga tal isenção. Ao final, sua decisão deverá mencionar se o referido pedido é
procedente ou improcedente.

Essa peça técnica, que caiu na prova para Auditor Fiscal Tributário Municipal de
Teresina (PI) também será adaptada em nosso curso como estudo de caso.
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Principais dúvidas

a) Tamanho dos parágrafos
Apesar de não haver um tamanho exato, recomenda-se a utilização de 5 a 8 linhas por
parágrafo.

b) Espaçamento
No início do parágrafo não se esqueça de utilizar espaço de cerca de 2,5 cm (a ponta
da tampa da caneta bic aproximadamente).
Cuidado com a existência de espaços ao final das linhas. Siga as regras de translineação
(separação de sílabas) e evite espaços desnecessários no final das linhas em seus
textos. Segue exemplo:

c) Rasuras
Se cometer um erro ao escrever uma palavra, nada de tentar escrever por cima,
utilizar parênteses, etc. Faça apenas um traço simples na palavra que você escreveu
errado.
www.aquilaconcursos.com.br
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Veja o que deve ser feito:

d) Vírgulas
Caso cometa erro na vírgula, tente deixá-la como se fosse uma letra “g” e depois faça o
traço.

e) Marcação de tópicos
Não há essa necessidade e você pode ser penalizado caso use.
Ex:

www.aquilaconcursos.com.br
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Estudos de Casos

ESTUDOS DE CASO

Agora que já aprendemos as principais diferenças entre os diversos tipos de questões
discursivas e as principais dúvidas, vamos aos estudos de caso propriamente ditos, que
serão o que vai cair na sua prova.

ITBI (Estudo de Caso 01)
(VUNESP - Auditor Fiscal Tributário Municipal (SJRP)/2014 - ADAPTADA)
Considere a seguinte situação hipotética: a empresa Patrimonial de Assessoria
Alvorada Ltda., sediada no Município de São José do Rio Preto, sempre desenvolveu,
desde a sua criação, atividades no ramo de assessoria imobiliária consistentes em
aconselhamento e orientação aos seus clientes, sem qualquer intermediação, a fim de
que esses pudessem realizar com tranquilidade os melhores negócios na aquisição de
bens imóveis. Na data de 19 de abril de 2015, a empresa Patrimonial de Assessoria
Alvorada Ltda. incorporou a empresa Alfa Patrimônio Imobiliário Ltda., sediada no
mesmo município, cujo ramo de atuação era o de compra e venda de bens imóveis. Em
decorrência, foram transmitidos à empresa Patrimonial Assessoria Alvorada Ltda. três
imóveis antes pertencentes à incorporada, cujos valores respectivos, na época da
incorporação, eram de R$ 45.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 70.000,00. Por conta da
incorporação, a partir de 20 de maio de 2015, a empresa incorporadora, a par das
atividades já exercidas, passou também a atuar no ramo de compra e venda de
imóveis, sendo certo que, entre 2015 e 2019, essa atividade representou não mais de
trinta por cento de sua receita operacional, em cada um dos exercícios. É certo, por
outro lado, que na qualidade de adquirente dos bens da incorporada, a empresa
Patrimonial de Assessoria Alvorada Ltda. deixou de realizar o pagamento do ITBI
(Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por ato oneroso inter vivos),
relativamente aos três imóveis que lhe foram transmitidos, por força da incorporação,
todos situados no Município de São José do Rio Preto. Supondo hipoteticamente que a
lei vigente no mencionado município, em 2015, determinava a alíquota de 2% sobre o
valor venal do imóvel e multa de 20% em caso do não recolhimento do ITBI quando
apurado por auto de infração. Alguns dispositivos do referido diploma legal, contudo,
foi revogado tacitamente pela lei atualmente vigente, publicada em 27 de setembro de
2017, impondo multa de 50% pelo não recolhimento do imposto quando apurado por
meio de auto de infração, atribuindo, da mesma forma que a lei anterior, a qualidade
de sujeito passivo do imposto ao adquirente do bem transmitido. Na data de 23 de
outubro de 2019, a empresa Patrimonial de Assessoria Alvorada Ltda. foi autuada pela
autoridade fiscal do Município de São José do Rio Preto, em razão do não
recolhimento do ITBI referente à transmissão dos três imóveis, ocorrida na data de 19
de abril de 2015. A autuação se deu com base nas determinações da lei publicada em
2017, aplicando-se a alíquota de 2% sobre a base de cálculo e a multa de 50% pelo não
www.aquilaconcursos.com.br
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pagamento tempestivo do imposto, além dos juros e da atualização monetária.
Acerca da situação hipotética exposta, emita o seu parecer no tocante ao crédito
tributário exigido. (30 linhas).

•

Trabalhando o Conteúdo

O estudo de caso trata do ITBI, cujo fato gerador, conforme a Constituição Federal
(CF), é a:
“Art.156, II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
a sua aquisição;”
Na questão, a empresa Patrimonial Assessoria Alvorada, que realiza apenas assessoria
imobiliária, incorpora a empresa Alfa Patrimônio Imobiliário, cuja atividade é de
compra e venda de bens imóveis. Em decorrência da incorporação, foram
transmitidos à empresa Patrimonial Assessoria Alvorada três imóveis que pertenciam à
empresa Alfa. Além disso, a empresa Alvorada passou a realizar também a compra e
venda de imóveis.
Dessa constatação, deve ser lembrado que a CF prevê imunidade, cabendo à lei
complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (art.146, II,
CF88). Assim, prevê o art.156, §2º, I, CF88, que o ITBI:
“Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a
transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão
ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou
direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”
A Lei Complementar (LC) que regula as limitações constitucionais ao poder de tributar
é o CTN, bem como a LC do Município de São José do Rio Preto (SJRP). Elas apresentam
como condição que a pessoa jurídica adquirente não pode exercer atividade
preponderantemente imobiliária. Esse conceito foi regulado pelo art.37, CTN e pelo
art.4 LC 323/2010 (lei municipal que trata do ITBI):
“Art. 4. Não se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo anterior
quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra e
venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento
mercantil.
www.aquilaconcursos.com.br
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§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais
de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos
2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição,
decorrer de transações mencionadas no caput deste artigo, observado o
disposto no § 2º.
§ 2º Se o adquirente iniciar sua atividade após a aquisição, ou menos de
2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no
parágrafo anterior, levando-se em consideração os 3 (três) primeiros
anos seguintes à data da aquisição.
§ 3º Quando a transmissão de bens ou direitos for feita junto com a
transmissão da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante,
não se caracteriza a preponderância da atividade, para os fins deste
artigo.
§ 4º Fica prejudicada a análise da atividade preponderante, incidindo o
imposto, quando a pessoa jurídica adquirente dos bens ou direitos, tiver
existência em período inferior ao previsto nos §§ 1º e 2º deste artigo.”
Como no estudo de caso apresentado a atividade não representou mais de 30% da
receita operacional, tal fato não configura atividade preponderante nos termos da lei,
estando a transmissão acobertada pela imunidade constitucional regulada pela LC.
A questão trata também da aplicação temporal de lei que tenha sido revogada por
outra para a correta aplicação da multa. Neste sentido, dispõe o CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador
da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.”
Nesse caso, deve ser aplicada a lei de 2015, que era a lei vigente quando ocorreu a
transmissão. Vale destacar que o estudo trouxe uma lei hipotética vigente em 2015,
cuja multa seria de 20% no caso de falta de pagamento apurado por auto de infração.
!ATENÇÃO!: A ATUAL LEI PREVÊ MULTA DE 50% NA FALTA DE PAGAMENTO DO ITBI
APURADO POR AUTO DE INFRAÇÃO, conforme inciso II do art.14 da LC 323/2010:
“Art. 14. A falta de recolhimento do imposto ou recolhimento feito a
menor pelo sujeito passivo, fica acrescido de:
I - multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor do imposto devido
atualizado monetariamente, desde que não exigido por meio de auto de
infração;
www.aquilaconcursos.com.br
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Ii - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imposto devido
atualizado monetariamente, quando apurado o débito pela fiscalização
por meio de auto de infração, inclusive nas hipóteses previstas no art.
4º, §§ 1º, 2º e 4º desta lei.”
Desta forma, seria aplicada a lei de 2015, mas como ocorreu imunidade constitucional,
o fato gerador é inexistente, não devendo ser aplicada multa.

•

Trabalhando o Estudo de Caso

Utilizando-se os conceitos apresentados na
introdução, desenvolvimento e
fechamento de estudos de caso, bem como o resumo do conteúdo trabalhado acima,
segue abaixo proposta de redação:
Proposta de Redação do estudo de caso 1
Trata-se de estudo de caso acerca da autuação lavrada pelo fisco, em nome da
empresa Patrimonial de Assessoria Alvorada, na qualidade de contribuinte, devido ao
não pagamento do ITBI. Cuida também o parecer da aplicação temporal de lei que
tenha sido revogada por outra para correta aplicação da multa.
A Constituição Federal dispõe que incide o ITBI nas transmissões “inter-vivos”, a
qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física. No
entanto, haverá imunidade caso a transmissão de bens imóveis decorra de
incorporação de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for
a compra e venda de imóveis, a sua locação ou arrendamento mercantil.
A lei complementar n° 323/2010 de São José do Rio Preto dispõe que a atividade
preponderante ocorre quando mais de 50% da receita operacional do adquirente, nos
dois anos anteriores e nos dois anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações
de compra e venda de imóveis, a sua locação ou arrendamento mercantil.
Os três imóveis transmitidos em decorrência da incorporação, ainda que
posteriormente a incorporadora passe a atuar no ramo de compra e venda de imóveis,
não estão sujeitos à incidência do ITBI, já que a atividade não passou de 30% da receita
operacional nos dois anos subsequentes, o que não caracteriza a atividade
preponderante, estando, portanto, dentro do campo da imunidade constitucional.
No que diz respeito a autuação fiscal, utilizando como referência a lei publicada em
2017, não está correta. O CTN define que o lançamento tributário é regido pela
legislação vigente na data do fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou
revogada. Portanto, caso o tributo fosse devido, deveria ser aplicada a lei vigente em
2015, cuja multa seria de 20%.
www.aquilaconcursos.com.br
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Diante do exposto neste estudo de caso, há dois vícios na exigência do crédito
tributário. Primeiro em relação ao fato gerador (inexistente) e outro em relação à
aplicação da legislação no lançamento.

IPTU (Estudo de Caso 02)
(FCC - Auditor Fiscal da Receita Municipal (Teresina)/2016 - ADAPTADA)
João da Silva, contribuinte do IPTU no Município de São José do Rio Preto, protocolizou
requerimento padrão em uma Unidade de Atendimento ao Público - UAP do referido
Município, cujo conteúdo era o seguinte:
"João da Silva, brasileiro, viúvo, portador da cédula de identidade RG nº 12.345-PI,
inscrito no CPF/MF sob nº 666.777.888-90, domiciliado na cidade de São José do Rio
Preto, onde reside em imóvel alugado, localizado na Avenida Alberto Andaló, nº 01,
Centro, São José do Rio Preto, CEP 15015-000, vem, respeitosamente, à presença da
autoridade municipal competente, expor e requerer o seguinte:
1. O requerente é proprietário de um único imóvel comercial, imóvel este localizado na
cidade de São José do Rio Preto, na Avenida Bady Bassitt, nº 100, centro da cidade,
onde exerce a atividade profissional de proprietário e gerente de um pequeno
restaurante.
2. O requerente esclarece, ainda, que é ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira - FEB e que efetivamente serviu durante a Segunda Guerra Mundial, o que
lhe confere o direito de usufruir da isenção do IPTU prevista na legislação municipal de
São José do Rio Preto.
3. Em razão disso, e com base no art. 66, "caput”, inciso VII, do Código Tributário do
Município de São José do Rio Preto (Lei municipal nº 3.359/1983 - CTM), o requerente
solicita a V. Sa. o reconhecimento da isenção do IPTU relativamente ao referido imóvel
de sua propriedade, a partir de 1º de janeiro de 2019, conforme autorizado pela
legislação acima referida.
4. Propõe também que caso não seja aceito o requerimento da isenção por ser excombatente da FEB nos termos dos itens 2 e 3, teria direito a isenção por ser portador
de esclerose múltipla e sua renda familiar não ultrapassar 03 (três) salários mínimos,
com base no art. 25, caput, inciso VI, alínea d, da lei 96/1998.
Termos em que,
P. Deferimento.
São José do Rio Preto, em 26 de outubro de 2018.
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Assinado: João da Silva
e-mail: isilva@xxx.com.br
Fone: (086) 9876.54.32
Pessoa para contato: o próprio requerente"
João da Silva anexou os seguintes documentos ao seu requerimento:
a) certidão do Cartório de Registro de Imóveis competente, emitida há menos de um
ano, demonstrando que é efetivamente proprietário do imóvel comercial em questão;
b) boleto do IPTU identificando o número da inscrição imobiliária do referido imóvel;
c) cópia de seu RG e de seu CPF;
d) certidões comprobatórias de sua efetiva situação de ex-combatente da FEB,
demonstrando sua efetiva atuação no campo de batalha.
e) certidão comprobatória de perícia médica sobre sua situação de portador de
esclerose múltipla.
f) Declaração do Imposto de Renda que comprova renda familiar de até 03 (três)
salários mínimos.
Diante do acima narrado, e com base nas regras isencionais do IPTU, constantes do
Código Tributário do Município de São José do Rio Preto (Lei municipal n. 3.359/83) e
na lei complementar 96/1998, você, na qualidade de autoridade administrativa
competente para análise e decisão do pedido formulado pelo contribuinte, emita o seu
parecer no tocante a concessão da isenção requerida neste estudo de caso.

•

Trabalhando o conteúdo

De forma direta e simples, o estudo de caso trata das hipóteses de isenção do IPTU
prevista na legislação de São José do Rio Preto. As isenções de IPTU em São José do Rio
Preto são disciplinadas por inúmeras normas, dentre elas pelo art. 25 da Lei
Complementar nº 96/1998, art. 19 da Lei Complementar nº 400/2013 e alguns
dispositivos do CTM inseridos nos artigos 37, 38, 66 e 67 (destacados abaixo), que em
tese permanecem vigentes, pois são complementares aos relacionados no art. 25 da
LC nº 96/1998.
“Art. 25 (LC 96/1998) - São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano
pertencente a:
I - particular, quando cedido gratuitamente para uso exclusivo da União, dos
Estados, do Distrito federal, do Município ou de suas autarquias;
II - associações culturais, assim consideradas por lei, e desde que suas rendas
sejam destinadas integralmente para seus fins;
III - entidade de utilidade pública, assim estabelecida por lei municipal.
www.aquilaconcursos.com.br
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IV - particular, proprietário de lote encravado nos loteamentos denominados
Auferville I, II, III, IV e V.”
V - proprietário de imóvel particular, residencial ou comercial, situado em área
atingida por catástrofes, desastres naturais ou intempéries climáticas, bem
como afetados pela execução de obras de grande porte que afetam a circulação
normal de pessoas e veículos. (Trecho em destaque foi declarado
inconstitucional – ADI nº 2037843-09.2016.8.26.0000 TJ-SP)
VI - Possuidor de imóvel único, destinado à sua moradia, com renda familiar de
até 03 (três) Salários Mínimos, quando:
a) Doente de Câncer em tratamento;
b) Portador de Alzheimer
c) Portador de Parkinson;
d) Portador de Esclerose Múltipla ou Esclerose Lateral Amiotrófica;
e) Resida consigo cônjuge, dependente legal ou parente descendente ou
ascendente em linha reta de primeiro grau, que se encontre acometido por
qualquer das enfermidades relacionadas nas alíneas anteriores.
§ 1º - Os aposentados ou pensionistas e os beneficiários de renda intitulada
“Amparo Social ao Idoso”, proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores
de um único imóvel, destinados à sua moradia e que auferirem renda familiar
não superior a 02 (dois) salários mínimos, gozarão de uma redução de 50%
(cinquenta por cento) do valor do imposto lançado, o benefício estende-se aos
cônjuges companheiros, não casados legalmente, mas com tempo de
convivência estabelecido por lei específica.
§ 2º - Para usufruir deste benefício os contribuintes deverão fazer requerimento
instruído com provas de cumprimento das exigências necessárias para a sua
concessão, que poderá ser apresentado a qualquer tempo, valendo o desconto
para as parcelas a vencer a partir da data do pedido.
§ 4º - No caso de comunicação falsa, ficará o beneficiário sujeito ao pagamento
da complementação do imposto e à multa de 100% (cem por cento) do valor do
mesmo, sem prejuízo das demais cominações legais.
§ 5º - Quando por motivo de óbito do beneficiário do desconto, previsto no
parágrafo primeiro deste artigo, o herdeiro (viúva ou viúvo) poderá requerer o
benefício, mediante a apresentação da Certidão de Óbito, até que seja
concluído o inventário.
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§ 6º - O benefício mencionado no item IV deste artigo cessará quando estiverem
concluídas as infraestruturas para suas regularizações.
§ 7º - O benefício mencionado no inciso V deste artigo cessará quando
estiverem concluídas as obras de reparo dos efeitos das catástrofes, desastres
naturais ou intempéries climáticas, ou ao término da execução das obras de
grande porte. (Trecho em destaque foi declarado inconstitucional – ADI nº
2037843-09.2016.8.26.0000 TJ-SP)
Art. 19 (LC 400/2013) - Ficam isentos exclusivamente do Imposto Predial
Urbano os contribuintes cujo valor lançado do imposto, a partir do Exercício de
2014, seja igual ou inferior a R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
§ 1º - Considera-se valor lançado do imposto o total do imposto a pagar antes
da concessão do desconto para pagamento à vista de que trata o § 3º, do artigo
23, da Lei Complementar nº 96/98, e suas alterações, não se aplicando o
benefício da isenção caso o valor lançado seja superior ao limite estabelecido no
caput deste artigo.
§ 2º – Para fins de aplicação da redução de que trata o § 1º, do artigo 25, da Lei
Complementar nº 96/98, considerar-se-á valor lançado do imposto o valor
antes de aplicada a redução, hipótese em que somente será concedida a
isenção se esse valor não ultrapassar o limite estabelecido no caput deste
artigo.
Art. 37 (CTM – Imposto Territorial) São isentos do pagamento do imposto:
I - os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título, de
terreno que tenham cedido ou venham a ceder e em sua totalidade e,
gratuitamente, para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios ou suas autarquias, abrangendo a isenção apenas o imóvel
cedido;
II - os imóveis pertencentes às associações esportivas, recreativas e culturais,
assim consideradas por lei, e desde que suas rendas sejam destinadas
integralmente para seus fins;
III - entidade de utilidade pública, assim consideradas por lei municipal;
IV - particulares, quando cedidos em comodato ao Município, ao Estado ou à
União pelo tempo que durar o comodato;
V - credos religiosos, destinados a Seminários, Conventos, Palácios Episcopais,
residências paroquiais e de ministros religiosos;
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VI - os estabelecimentos educacionais de 1º e 2º graus, desde que suas rendas
sejam aplicadas no País, para suas finalidade e que o imóvel seja u lizado para
finalidades escolares;
VII - o imóvel pertencente a contribuinte que haja servido na Força
Expedicionária Brasileira F.E.B.;
VIII - o imóvel pertencente a participante ativo na Revolução constitucionalista
de 1932;
IX - os terrenos urbanos quando colocados pelo Poder público Municipal sob
regime de utilidade pública.
Art. 38 (CTM – Imposto Territorial) - As isenções condicionadas serão solicitadas
em requerimento, instruído com as provas de cumprimento das exigências
necessárias para a sua concessão, que deve ser apresentado até o último dia
útil do mês de dezembro de cada exercício, sob pena de perda do benefício
fiscal do ano seguinte.
Art. 66 (CTM – Imposto Predial) São isentos do pagamento do imposto:
I - os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer titulo, de
terreno que tenham cedido ou venham a ceder e em sua totalidade e,
gratuitamente, para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios ou suas autarquias, abrangendo a isenção apenas o imóvel
cedido;
II - os imóveis pertencentes às associações esportivas, recreativas e culturais,
assim consideradas por lei, e desde que suas rendas se destinadas
Integralmente para seus fins;
III - entidade de utilidade pública, assim considerada por lei municipal;
IV - particulares, quando cedidos em comodato ao Município, ao Estado ou à
União pelo tempo que durar o comodato;
V - os credos religiosos, destinados a Seminários, Conventos, Palácios
Episcopais, residências paroquiais e de ministros religiosos;
VI - os estabelecimentos educacionais de 1º e 2º graus, desde que suas rendas
sejam aplicadas no País, para suas finalidades e que o imóvel seja utilizado para
finalidades escolares;
VII - a casa própria pertencente à contribuinte que haja servido na Força
Expedicionária Brasileira - FEB -, desde que para uso próprio dele ou da viúva;
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VIII - a casa própria pertencente a ex-combatente da Revolução
Constitucionalista, desde que para uso próprio dele ou da viúva.
Art. 67 (CTM- Imposto Predial) - As isenções condicionadas serão solicitadas em
Requerimento instruído com as provas de cumprimento das exigências
necessárias para a sua concessão, que deve ser apresentado até o último dia do
mês de setembro de cada exercício, sob pena de perda do benefício fiscal no
ano seguinte.”
Analisando o caso, o CTM estabelece como condição que a casa própria pertencente
ao ex-combatente da FEB seja para seu uso próprio ou de sua viúva, ou seja, deve ser
usada como moradia (casa), e não para fins comerciais. Ademais, deve-se citar
também que o requerente declarou residir em imóvel alugado, o que não atende o
requisito, já que deve ser utilizado a própria casa para ter o direito de se beneficiar da
isenção.
No que diz respeito a ser portador de esclerose múltipla, a lei 96/1998 dispõe como
condição que além de ser proprietário de um único imóvel e ter renda de até 03
salários mínimos, deve ser destinado para fins de moradia também. Logo, não faz jus a
isenção sob esse aspecto.
Outro ponto do pedido do requerente que se encontra inconsistente com a lei é o
prazo para solicitar a isenção e, assim, poder se beneficiar da isenção já em 2019.
Conforme art. 67 do CTM, que trata do imposto predial, o requerimento deve ser
apresentado até o último dia do mês de setembro de cada exercício, sob pena de
perda do benefício fiscal no ano seguinte. Ou seja, como ele apresentou o
requerimento em outubro, após o prazo, ele não teria o beneficio em 2019, precisando
entrar com novo requerimento pedindo isenção para 2020.

•

Trabalhando o Estudo de Caso

Utilizando-se os conceitos apresentados quanto a introdução, desenvolvimento e
fechamento de estudos de caso, bem como o resumo do conteúdo trabalhado acima,
desenvolva a sua resposta para o Estudo de Caso 02 (IPTU). Lembre-se que neste caso
é importante inserir a data do requerimento, já que é uma das condições para se
beneficiar da isenção já no exercício seguinte.
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Proposta de Redação do estudo de caso 2
Trata-se de estudo de caso acerca do pedido de isenção do IPTU protocolizado pelo
contribuinte João da Silva, no dia 26 de outubro de 2018, domiciliado e residente em
imóvel alugado em São José do Rio Preto.
O Código Tributário Municipal de São José do Rio Preto (CTM) dispõe que são isentos
do pagamento do IPTU a casa própria pertencente à contribuinte que haja servido na
Força Expedicionária Brasileira - FEB -, desde que para uso próprio dele ou da viúva.
Isto é, o imóvel deve ser próprio e de uso residencial (casa), mas como o requerente
declara que o imóvel objeto de isenção tem natureza comercial e que reside em
imóvel alugado, ele não atende, portanto, essa condição.
No que diz respeito a ser portador de esclerose múltipla, a lei 96/1998 dispõe como
condição para este tipo de isenção que além de ser proprietário de um único imóvel e
ter renda de até 03 salários mínimos, deve o imóvel ser destinado para fins de
moradia. Logo este requisito não foi atendido pelo contribuinte, não havendo direito
ao benefício da isenção sob esse aspecto também.
O CTM prevê que, para o caso do imposto predial, o requerimento deve ser
apresentado até o último dia do mês de setembro de cada exercício, sob pena de
perda do benefício fiscal no ano seguinte. Como o requerente apresentou o
requerimento em outubro, após o prazo previsto na legislação, ele não teria o
benefício da isenção já no exercício de 2019, precisando entrar com novo
requerimento pedindo isenção para 2020.
Diante do exposto neste estudo de caso, tendo como fundamento as razões de fato e
de direito apresentados, é improcedente o pedido formulado pelo requerente,
relativamente ao reconhecimento da isenção do IPTU sobre o imóvel comercial de sua
propriedade, para o ano de 2019, pois além de ultrapassar o prazo previsto em lei
para apresentar a requisição, o imóvel objeto da isenção não é residência e porque o
requerente não reside nele.

Obs: Pessoal, neste estudo de caso do IPTU tratei apenas de algumas
hipóteses de isenção. Tentem adaptar neste estudo de caso outras
hipóteses previstas na legislação e redijam seus textos nos moldes
apresentados acima. Isso vai ajudar a desenvolver escrita e
memorizar a legislação. Estams disponíveis no grupo de WhatsApp
“ÁQUILA – Alunos SJRP” para tirar as dúvidas!
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ISS (Estudo de Caso 03)
(Auditor Fiscal - ICMS/PE - Julgador Administrativo Tributário do Tesouro
Estadual - Ano: 2015 - Banca: FCC - ADAPTADA)
No ano de 2018, o fiscal José da Silva foi designado para proceder à fiscalização
no estabelecimento de uma grande empresa hoteleira sediada em São José do
Rio Preto. A ordem era clara no sentido de que não se tratava de fiscalização
com finalidade de monitorização, acompanhamento ou orientação do
contribuinte. Trata-se da terceira fiscalização nesse contribuinte, desde que
procedeu a sua inscrição inicial no Cadastro de Contribuintes do Município.
José da Silva deu início aos trabalhos fiscais para os quais foi designado,
intimando o contribuinte, por escrito, a apresentar livros fiscais e comerciais,
além de outros documentos de interesse fiscal especificados por José. Findos
os trabalhos, o funcionário fiscal identificou a ocorrência das seguintes
situações, relativamente aos serviços prestados sujeitos ao ISSQN:
I. Falta de pagamento do imposto, por erro na determinação da base de cálculo
do ISS, relativamente a hospedagens ocorridas em março de 2017, sendo que a
base de cálculo utilizada foi o valor de R$ 50.000,00, quando o correto teria
sido R$ 100.000,00. O fisco admitiu não ter conseguido comprovar que essa
falta de pagamento teria ocorrido intencionalmente. Essa primeira acusação
reclamou do contribuinte a diferença de ISS, calculado com base na alíquota de
3%, e a penalidade pecuniária, no percentual de 20% do valor do imposto
sonegado. (escrituração em livro fiscal próprio / março / 2017).
II. Emissão de documento fiscal referente a hospedagem do tipo all inclusive
(hospedagem e alimentação incluídos no preço da diária), no valor de R$
200,00 cada para cada quarto duplo, realizada no mês de maio de 2017,
consignando valores diferentes nas respectivas vias desse documento (via
pertencente ao destinatário = R$ 200,00; via remetida para escrituração e
lançamento a pagar naquele mês = R$ 120,00). A empresa alega que o valor
escriturado a menor refere-se a diferença do valor da alimentação, que estaria
sujeita ao ICMS. Essa segunda acusação reclamou a diferença de ISS, calculado
mediante a aplicação da alíquota de 3% sobre o total, e penalidade pecuniária,
esta última calculada sobre 50% do valor do imposto sonegado. (escrituração
irregular já que utilizou livros fiscais diferentes / maio / 2017).
III. Falta de pagamento do imposto, por erro na determinação da alíquota
relativa a certos tipos específicos de serviço prestado pelo estabelecimento
relativo a turismo oferecido aos clientes. O contribuinte efetuou serviços de
turismo no valor de R$ 600.000,00 em agosto de 2017, aplicando a alíquota de
2%, quando deveria ter aplicado a alíquota de 3%. O fisco admite não ter
comprovado que essa falta de pagamento tenha ocorrido intencionalmente.
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Essa terceira acusação reclamou do contribuinte a diferença de ISS e lhe impôs
penalidade pecuniária, com base no percentual de 50% do valor do imposto
sonegado. (escrituração regular em livro fiscal próprio / maio / 2017).
IV. falta de emissão de documento fiscal no mês de novembro de 2017, no
valor de R$ 30.000,00, referente a serviços de passeios a título de doação para
instituição de caridade. Houve reclamo do ISS devido, calculado mediante
aplicação da alíquota de 3% e da penalidade pecuniária, tendo sido esta última
calculada com base no percentual de 100% do valor do imposto sonegado.
Em razão das constatações acima, José da Silva promoveu a lavratura de Auto
de Infração do Lançamento de Crédito Tributário total que entendeu devido.
Diante do acima narrado, e com base nas regras do ISSQN constantes na lei
complementar 178/2003, você, na qualidade de autoridade administrativa
competente para análise e decisão do procedimento realizado pelo fisco, emita
o seu parecer no tocante as exigências feitas no Auto de Infração.

•

Trabalhando o Conteúdo

O estudo de caso trata da incidência do ISS na prestação de serviços de hotelaria e
turismo, bem como as hipóteses de penalidades pelo descumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao imposto previstas na lei 178/2003.
Conforme dispõe os itens 09.01 e 09.02, a alíquota sobre tais serviços é de 3%:
“09.01: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service,
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis, residência, residence-service, suíte
service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por
temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta,
quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
09.02: Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de
programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e
congêneres.”
Quanto às penalidades previstas na lei 178/2003:
Art. 37 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas
pela legislação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, fica
sujeita às seguintes penalidades:
I - Infrações relativas ao pagamento do imposto:
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a) falta de pagamento do imposto, apurado por meio de levantamento fiscal multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto;
b) falta de pagamento do imposto, quando o documento fiscal relativo à
prestação de serviços tenha sido emitido mas não escriturado regularmente no
livro fiscal próprio - multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do imposto;
c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses: emissão e/ou
escrituração de documento fiscal de prestação de serviços tributada como não
tributada ou isenta, erro na aplicação da alíquota, na determinação da base de
cálculo ou erro na apuração do valor do imposto, desde que, neste caso, o
documento tenha sido emitido e escriturado regularmente - multa equivalente a
20% (vinte por cento) do valor do imposto;
d) falta de pagamento do imposto, em hipótese não prevista nas alíneas
anteriores - multa equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto.
e) falta de pagamento do imposto na condição de responsável tributário - multa
equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto retido ou que
deveria ter sido retido. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 246/2007)
II - Infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais:
a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 10% (dez por
cento) do valor da prestação; (Redação dada pela Lei Complementar nº
246/2007)
b) emissão de documento fiscal que consigne declaração falsa quanto ao
estabelecimento de origem ou de destino da prestação de serviço; emissão de
documento fiscal que não corresponda a prestação ou ao recebimento de
serviço - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da prestação
indicada no documento fiscal; (Redação dada pela Lei Complementar nº
246/2007)
c) adulteração, vício ou falsificação de documento fiscal; utilização de
documento falso, de documento fiscal em que o respectivo impresso tenha sido
confeccionado sem autorização fiscal ou que tenha sido confeccionado por
estabelecimento gráfico diverso do indicado, para propiciar, ainda que a
terceiro, qualquer vantagem indevida - multa equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do valor indicado no documento; (Redação dada pela Lei Complementar
nº 246/2007)
§ 6º Não devem ser aplicadas cumulativamente as penalidades:
I - a que se referem às alíneas de "a" a "e" e "l" do inciso II nas hipóteses das
alíneas "d" e "e" do inciso I; (Redação dada pela Lei Complementar nº
323/2010).
Quanto à doação, cabe lembrar que, conforme a lei complementar 178/2003:
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Art. 4 - São irrelevantes para a caracterização do fato gerador:
I - o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis;
II - o resultado financeiro ou do pagamento do serviço prestado, excetuadas as
prestações recusadas pelo tomador dos serviços;
III - a denominação dada ao serviço prestado, ao preço e às vantagens
econômicas contraprestacionais;
IV - a natureza ou validade jurídica das operações ou dos atos praticados;
V - a existência de estabelecimento prestador.”
Analisando o caso, a falta de pagamento por erro na determinação da base de cálculo,
que tenha decorrido de emissão da NF e escrituração em livro fiscal próprio, prevê
como multa o equivalente a 20% do valor do imposto.
Já quanto à emissão de documento fiscal referente a hospedagem do tipo all inclusive
(hospedagem e alimentação incluídos no preço da diária), o contribuinte cometeu erro
na emissão e na escrituração ao entender que a alimentação não seria tributada pelo
ISS, mas pelo ICMS. Houve, por conseguinte, erro na escrituração do livro fiscal do
ICMS, pois a alimentação incluída na diária se sujeita ao ISS, aplicando-se, assim, multa
de 75% do valor do imposto.
No que tange a falta de pagamento do imposto, por erro na determinação da alíquota,
que tenha decorrido de emissão da NF e escrituração regular em livro fiscal próprio do
ISS, prevê como multa o equivalente a 20% do valor do imposto.
A falta de emissão de documento fiscal referente a serviços de passeios a título de
doação para instituição de caridade e a consequente falta de pagamento do tributo
prevê multa de 75% do valor do imposto. A lei prevê que são irrelevantes para a
caracterização do fato gerador o pagamento do serviço prestado, de modo que sobre a
doação de serviço o ISS é devido normalmente.

•

Trabalhando o Estudo de Caso

Utilizando-se os conceitos apresentados quanto a introdução, desenvolvimento e
fechamento de estudos de caso, bem como o resumo do conteúdo trabalhado acima,
desenvolva a sua resposta para o Estudo de Caso 03 (ISS).
Na próxima aula corrigiremos e divulgarei o espelho de resposta desse estudo de caso.
Qualquer dúvida é só chamar no Grupo de WhatsApp ;)
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QUESTÕES OBJETIVAS
Introdução
Para as questões objetivas, trabalharemos com 1200 assertivas inéditas, no estilo
certo/errado, seguindo o estilo de cobrança da FCC (Fundação Carlos Chagas). O fato
da assertiva ser individual fará com que você dê igual atenção a todos os comandos e
consiga reter também o texto seco da legislação.
Teremos questões do tipo literal e do tipo prática, em que são cobrados no dia a dia e
em situações reais a aplicação dos conhecimentos legislativos.
O edital, infelizmente, cobrou uma lei que já está revogada (referente ao ITBI –
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis). Tudo indica que o trecho foi copiado
do edital anterior e a banca “esqueceu” de retirar a lei revogada.
Será abordada toda a Legislação Tributária presente no edital:
- ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) – 500 questões
- ITIBI (Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de direitos reais
sobre eles) – 250 questões
- IPTU (Imposto Sobre Propriedade Territorial Urbana) – 250 questões
- Taxas - 120 questões
- Contribuição de Melhoria – 120 questões
- PAT (Processo Administrativo Tributário) – 120 questões

Sem mais demora, vamos começar!
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ISSQN
•

Base legal:
- Lei Complementar 116/2003
- Lei Complementar 86/1996 (Lei Kandir)
- Lei Complementar 178/2003 do Município de São José do Rio Preto e as suas
alterações pelas LC 400/2013 e LC 323/2010

•

Explanações iniciais:

A LC 116/2003 é a lei de nível federal que rege o ISS e vale para todos os municípios.
Como normalmente os municípios, ao editarem sua lei local, a “copiam”, faremos
algumas questões da LC 116/2003 a fim de revisarmos os aspectos gerais do ISS.
Relembramos que nosso foco será a lei específica de São José do Rio Preto, que é a LC
178/2003 e as suas alterações pelas LC 400/2013 e LC 323/2010, e é o que cai em peso
nos Fiscos Municipais. Vale ressaltar que o Código Tributário Municipal (Lei 3359/1983)
não contém disposições do ISS, uma vez que os dispositivos foram revogados pela LC
178/2003.
Já a LC 87/96 é a lei de nível federal que rege o ICMS, a famosa lei Kandir. Essa lei
costuma ser cobrada de uma maneira bem aprofundada nos fiscos estaduais.
Entretanto, nos fiscos municipais basta sabermos os conflitos entre o ISS e o ICMS no
que tange à incidência na prestação de serviços. Assim, veremos também algumas
questões da Lei Kandir, mas sempre em paralelo com a LC 116/2003, ou seja, da
maneira como é cobrada nos concursos de Fiscos Municipais. Portanto, vamos às
questões.
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Questões comentadas - ISS
Lei Complementar 116/2003 e Lei Complementar 87/1996
1. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) Não incide o ISSQN na
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal no
116/03, quando estes serviços não se constituam como atividade preponderante
do prestador.
Comentário: Não importa se a atividade é preponderante ou não, pois o FG do ISS
é a prestação de serviços constantes da lista anexa. Vejamos o Art. 1o da LC
116/03:
“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador.”
Portanto, gabarito item ERRADO.

2. (FEPESE – Contador Celesc 2018) Para que haja a caracterização do fato gerador a
prestação de serviços deve ser exercida como atividade preponderante do
prestador, ou seja, ser geradora da maior parte de suas receitas.
Comentário: Como vimos, o FG é tão somente a prestação de serviços constantes
da lista anexa. Assim, se uma empresa tem a atividade preponderante de venda de
produtos de informática (circulação de mercadoria – incide ICMS), mas
eventualmente presta serviços de assessoria e consultoria em informática, ela deve
recolher ISS sobre esse serviço de consultoria, já que é FG do ISS por constar no
item 1.06 da lista anexa.
“Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador”.
Portanto, gabarito item ERRADO.

www.aquilaconcursos.com.br

Página 32 de 188

32

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas

3. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Constitui fato gerador do ISS a prestação de
serviço de análise e desenvolvimento de sistemas e a prestação de serviço de
transporte coletivo intermunicipal rodoviário.
Comentário: Vimos que o FG do ISS é a prestação de serviços constantes da lista
anexa. E qual o FG do ICMS? Vejamos o que diz o Art. 155, II da CF:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior;”
FG ISS
FG ICMS

• Prestação de serviços constantes da lista anexa
• Circulação de MERCADORIA
• Serviço de transporte INTERESTADUAL
INTERMUNICIPAL
• Serviço de COMUNICAÇÃO

E

A “análise e desenvolvimento de sistemas” realmente é fato gerador do ISS e está
no item 01.01 da lista de serviços da lei, mas a prestação de transporte coletivo
intermunicipal é fato gerador do ICMS, e não do ISS. Para ser fato gerador do ISS o
serviço de transporte deve ser INTRAMUNICIPAL (ou simplesmente municipal).
Gabarito item ERRADO.

4. 4) (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as
normas de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, as
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal nº
116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas nesta prestação e
integrando o preço do serviço prestado, sem que haja ressalva expressa, na
referida lista, quanto ao imposto eventualmente incidente sobre as mercadorias
fornecidas, incide o ISSQN, relativamente ao fornecimento de mercadorias.
Comentário: Comecemos a entender o conflito de competência entre o ISS e ICMS
no que tange à prestação de serviços. O enunciado diz que houve uma prestação
de serviço, com o fornecimento de mercadoria. Vejamos o que prevê a LC 116/03 e
a LC 87/96:
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LC 116/03 (ISS)
Art. 1
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.
LC 87/96 (ICMS)
Art. 3º O imposto não incide sobre:
V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a
ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer
natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre
serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na
mesma lei complementar;
Perceba que quando temos a prestação de um serviço constante na lista anexa da
LC 116/03 conjuntamente com fornecimento de mercadoria, e não há ressalva
quanto a incidênica do ICMS, o ISS incidirá sobre tudo (mercadoria + serviço).
Portanto, gabarito item CORRETO.
5. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as normas
de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, incide
ISSQN na prestação de serviços não constantes da lista anexa à Lei
Complementar federal no 116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas
nesta prestação.
Comentário: Se não está na LC 116/03, não incide ISS. Lembre-se de que o FG do
ISS é a prestação de serviços constantes da lista anexa. Nesse caso incidirá ICMS
sobre tudo (vide Art 2°, IV da LC 87/96).
LC 116/03 (ISS)
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de
serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador.
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LC 87/96 (ICMS)
Art. 2° O imposto incide sobre:
IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios;
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto
sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar
aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.
Portanto, gabarito item ERRADO.
6. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as normas
de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, na
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal no
116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas nesta prestação, com
ressalva expressa, na referida lista, quanto ao imposto estadual incidente sobre
as mercadorias fornecidas, incide ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria.
Comentário: Aqui temos a prestação de serviço constante na lista anexa com
fornecimento de mercadoria e com ressalva expressa quanto a incidência do ICMS.
Perceba que nesse caso incidirá ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria.
“LC 116/03 (ISS)

Art. 1
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela
mencionados não ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação envolva
fornecimento de mercadorias.
LC 87/96 (ICMS)
Art. 2° O imposto incide sobre:
V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto
sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar
aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.”
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36

Para facilitar, memorize o quadro resumo abaixo:

Serviço
presente
ressalva de ICMS.

na

lista, sem
ISS sobre tudo (sobre o serviço e mercadoria).
à

Serviço
presente
ressalva de ICMS.

na

lista, com
ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria.
à

Serviço não previsto na lista

à

ICMS sobre ao serviço e mercadoria.

Portanto, gabarito item CORRETO.

7. (FCC – Procurador do Amapá 2018 – adaptada) A morte de Adélia, em sua casa,
causou grande tristeza e surpresa no bairro. Em sua homenagem, seus amigos
contrataram o serviço de funeral completo, incluindo caixão, transporte do corpo
cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço
de certidão de óbito, fornecimento de véu e embelezamento do cadáver, porque
Adélia sempre foi muito vaidosa. Ela foi enterrada no cemitério que fica no
mesmo bairro onde residia. Considerando as informações acima e as regras das
Leis Complementares federais nº 87/1996 e no 116/2003, são tributados, pelo
ISS, o transporte do corpo cadavérico, o desembaraço de certidão de óbito e o
embelezamento do cadáver; e, pelo ICMS, o caixão, o fornecimento d e flores e
coroas e o fornecimento de véu.
Comentário: Vejamos o que nos diz a LC 116/03:
- Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116
25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e outros
paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e
outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração
de cadáveres.
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37

Portanto, como o serviço está previsto na lista e não há ressalva quanto ao ICMS,
incide ISS sobre tudo.
Gabarito item ERRADO.

8. (FCC – ISS São Luís 2018 – Adaptada) A “Oficina Mecânica do José” recondiciona
motores de veículos. Para realizar essa prestação de serviços de
recondicionamento, empregam-se, com frequência, peças e partes novas. De
acordo com a Lei Complementar federal nº 116/03 e com a Lei Complementar
federal nº 87/96, a prestação do serviço de recondicionamento de motores está
sujeita à incidência do ISSQN, enquanto o fornecimento das partes e peças
empregadas está sujeito à incidência do ICMS.
Comentário: Veja mais uma vez o quadro resumo:
Serviço
presente
ressalva de ICMS.

na

lista, sem
ISS sobre tudo (sobre o serviço e mercadoria).
à

Serviço
presente
ressalva de ICMS.

na

lista, com
ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria.
à

Serviço não previsto na lista

à

ICMS sobre ao serviço e mercadoria.

Mas professor, terei que decorar toda a lista anexa? Como saberei se tem ou não
ressalva de ICMS?? Calma...a maioria das vezes a banca vai tentar confundir o
candidato em relação ao FG do ISS e do ICMS. Não precisa decorar a lista anexa de
serviços, basta decorar os itens que tem ressalva de ICMS, que são 7 (por sinal, são
os mesmos da LC 178/03, de São José do Rio Preto).
Segue um quadro resumo desses casos:
1.09 Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e
texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao
ICMS).
7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,de obras de
construção civil,hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive
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sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, for do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer
forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como
bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de
instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Voltando à questão...repare no item 14.01:
14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS).
É justamente esse item de que trata a questão, portanto, gabarito item CORRETO.
9. (FCC – Consultor Legislativo CL DF 2018 – Adaptada) De acordo com a
interpretação conjunta e sistemática da Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 116/2003, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
incide sobre a prestação de serviços de ourivesaria e lapidação, nos casos em que
o material tiver sido fornecido pelo tomador deste serviço.
Comentário: É importante saber, além das ressalvas de ICMS, alguns casos que
podem gerar confusão. São os casos em que depende de quem fornece o material:
se é o prestador de serviço ou se é o tomador (usuário final). Vejamos esses casos
(são 4):
www.aquilaconcursos.com.br

Página 38 de 188

38

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos
de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido
pelo tomador do serviço.
14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive
montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele
fornecido.
14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,
exceto aviamento.
39.01 - Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo
tomador do serviço).

Repare que para incidir ISS sobre tais serviços o material deve ser fornecido
pelo USUÁRIO FINAL (TOMADOR). Caso o prestador forneça os materiais, seria
uma verdadeira venda de mercadoria. Resumindo:
Serviço presente na lista,
fornecimento de mercadoria

-

se o material for fornecido pelo USUÁRIO
FINAL (TOMADOR) -> ISS sobre o serviço

-

Se o material for fornecido pelo PRESTADOR
de serviço -> ICMS sobre o serviço e
mercadoria

com

Assim, nossa a questão está correta, pois incide ISS sobre a prestação de
serviços de ourivesaria e lapidação, nos casos em que o material tiver sido
fornecido pelo tomador deste serviço (item 39.01 da lista anexa). Gabarito
item CORRETO.
Importante: memorize os 7 casos de ressalva do ICMS e mais esses 4 casos
descritos acima e você provavelmente nunca mais terá problema quando se
tratar de questões sobre esse conflito de competência do ISS x ICMS. É
importante também ter bem sedimentado o FG do ICMS.
Relembremos o FG do ICMS:
•
•
•

Circulação de MERCADORIA
Serviço de transporte INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL
Serviço de COMUNICAÇÃO
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10. (FCC – ICMS GO - adaptada) Renato é proprietário de hotel. O valor da
alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeita ao ISSQN,
mas, se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS.
Comentário: Estamos diante do caso peculiar de hotéis. Temos duas possibilidades:
•
•

Alimentação fornecida está incluída na diária -> ISS sobre tudo
Alimentação fornecida não está incluída na diária -> ISS sobre a diária e
ICMS sobre a alimentação

Veja o que diz o item 9.01 da lista de serviços:
9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais,
flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria
marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com
fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no
preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Caso a alimentação não esteja inclusa na diária, o fornecimento de tal alimentação
se sujeitaria ao ICMS, pois é FG do ICMS. Portanto, gabarito item CORRETO.

11. (FCC – Consultor Legislativo CL DF 2018 – Adaptada) Relativamente ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, a Lei Complementar Federal nº
116/03 estabelece que este tributo não incide sobre as exportações de serviços
para o exterior do país, inclusive quando esses serviços forem desenvolvidos no
Brasil, e o resultado deles aqui se verificar, mas o pagamento por eles for feito
por residente no exterior.
Comentário: Vimos os casos de incidência. Agora passemos aos casos em que não
incide o ISS. Veja o que diz o Art. 2 da LC 116/03:
Art. 2o O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País;
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados;
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
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Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.
Voltando à questão... realmente na exportação não incide ISS. Mas quando os
serviços forem forem desenvolvidos no Brasil, e o resultado deles aqui se
verificarem, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior, incide ISS
(parágrafo único do Art. 2o).
Nesse caso, na realidade, não se trata de exportação propriamente dita, uma vez
que na prática o serviço foi prestado no Brasil. Assim, grave: não importa o local
onde foi realizado o pagamento ou onde foi assinado o contrato, o que importa é
onde o serviço foi prestado.
Portanto, gabarito item ERRADO.

12. (FCC – ISS Teresina 2016 – adaptada) De acordo com a disciplina estabelecida na
Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, o ISS não incide sobre a
prestação de serviços em relação de emprego, regida pela CLT, dos diretores de
conselho fiscal de sociedades, salvo disposição de lei municipal em contrário.
Comentário: : Realmente o ISS não incide sobre a prestação de serviços em relação
de emprego, regida pela CLT, conforme o Art. 2, II, da LC 116/03:
Art. 2o O imposto não incide sobre:
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados;
Entretanto, a parte final da assertiva está errada, pois a lei municipal não pode
contraria a lei geral federal sobre o ISS (LC 116/03). Vejamos o que diz a CF em
seu Art. 146:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
geradores, bases de cálculo e contribuintes;
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Portanto, gabarito item ERRADO.

13. (FCC – ISS Manaus 2019 – adaptada) Pedro, domiciliado em Belo Horizonte/MG, é
arrendatário de uma aeronave de propriedade da empresa “Planalto Aeronaves
Ltda.”, localizada em Campo Grande/MS, sendo que esta aeronave é utilizada
apenas nos dias úteis, para transportar Pedro a várias localidades do Brasil. A
manutenção da aeronave é feita no Rio de Janeiro/RJ e, quando não está em uso,
é estacionada e guardada em estabelecimento de empresa localizada em
Guarulhos/SP, que mantém hangares destinados a isso. De acordo com a Lei
Complementar nº 116/2003, o serviço de guarda desta aeronave é considerado
prestado e o imposto devido a Campo Grande, Município de localização da
empresa arrendante.
Comentário: questão sobre local da prestação. Em regra, o serviço considera-se
prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador. Mas
existem exceções, em que o ISS será devido no local da execução do serviço ou do
estabelecimento do tomador, a depender do caso. Vejamos o que diz a LC 116/03:
"Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do
estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do
domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV,
quando o imposto será devido no local:
(...)
XV – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.01 da lista anexa;
Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003
11.01 – Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de
aeronaves e de embarcações.”
Perceba que trata-se de exceção a regra geral. O Município em que a aeronave
é guardada é em Guarulhos, logo o local da prestação é Guarulhos e o imposto
é devido à Guarulhos. Gabarito item ERRADO.
Para facilitar sua vida, segue a lista das exceções ao local da prestação. Onde
estiver marcado com “T” o local da prestação será o estabelecimento/domicílio
do Tomador; no restante dos casos será no local da execução do serviço.
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Quadro resumo de exceção ao local da prestação LC 116/03
ITENS DA LISTA ANEXA

INCISO DO ART. 3o
I – IMPORTAÇÃO T
IIANDAIMES,
COBERTURAS
III- OBRA

PALCOS

3.05
7.02 e 7.19

IV – DEMOLIÇÃO

7.04

V- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS,
PONTES
VI- VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO,
INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E
RECICLAGEM
VIILIMPEZA
DE
VIAS,
LOGRADOUROS, ETC
VIII- JARDINAGEM

7.05

IX – TRATAMENTO DE EFLUENTE

7.12

XII
–
FLORESTAMENTO,
SEMEADURA,
ADUBAÇÃO,
PLANTIO, COLHEITA ETC
XIII-ESCORAMENTO, CONTEÇÃO DE
ENCOSTA
XIV – LIMPEZA E DRAGAGEM

7.16

XV
–
GUARDA
E
ESTACIONAMENTO
XVI- VIGILÂNCIA (BENS, PESSOAS E
SEMOVENTES)
XVII
–
ARMAZENAMENTO,
DEPÓSITO, CARGA
XVIIIDIVERSÃO,
LAZER,
ENTRETENIMENTO
XIX - TRANSPORTE

11.01

XX- FORNECIMENTO DE MDO T

17.05

XXI

17.10

–

FEIRA,

EXPOSIÇÃO,

7.09

7.10
7.11

7.17
7.18

11.02
11.04
12, exceto 12.13
16
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CONGRESSO
XXIIPORTO,
AEROPORTO,
TERMINAL
RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO
XXIII-PLANOS DE SAÚDE E PLANOS
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICOVETERINÁRIA T
XXIV- CARTÃO DE CRÉDITO E
DÉBITO,
CHEQUES,
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E
CONSÓRCIO T
XXVAGENCIAMENTO,
CORRETAGEM, LEASING, FRANQUIA
E FACTOTING T
CONCESSÃO
BENEFÍCIO
QUE
REDUZA A CARGA TRIBUTÁRIA
MENOR QUE A DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% T

20

4.22, 4.23, 5.09

15.01

10.04 e 15.09

Art. 3, § 4o

Bastante atenção a esses 4 últimos, pois são as novidades mais recentes.

14. (FCC – ISS SP 2007- adaptada) Uma empresa de demolição, com estabelecimento
único, situado no município de São Paulo, prestou serviços de demolição no
município de São José do Rio Preto. O ISS é devido ao município de São Paulo.
Comentário: Releia nosso quadro da questão 12. Repare que o serviço de
demolição é exceção à regra geral do local da prestação. Assim, o ISS será devido à
São José do Rio Preto, município onde ocorreu a demolição.
Gabarito item ERRADO.

15. (FCC – ISS SP 2012- Adaptada) Associação Esperança, entidade de assistência
social sem fins lucrativos, estabelecida no Município de São Paulo, goza de
imunidade, contrata a prestadora de serviços Outsorcing Ltda., estabelecida em
São José do Rio Preto, para prestar serviços de fornecimento de mão de obra, em
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seu estabelecimento. De acordo com a LC 116/03, a Associação Esperança é
responsável pelo ISS devido na operação, haja vista que o serviço é de
fornecimento de mão de obra e o ISS é devido ao Município de São Paulo.
Comentário: : Aqui temos dois questionamentos:
-

para qual município é devido o ISS;
e de quem é a responsabilidade pelo recolhimento.

Já vimos os casos de local da prestação e sabemos que através dele sabemos para
qual município é devido o ISS. No caso da questão temos o serviço de fornecimento
de MDO (inciso XX do art 3 da LC 116), logo é a exceção e será devido no município
do estabelecimento do tomador. Assim, o ISS será devido à São Paulo, uma vez que
o tomador (Associação Esperança) está lá estabelecido.
E quanto aos responsáveis? Vejamos o que diz a LC 116/03:
Art. 5o Contribuinte é o prestador do serviço.
Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do
cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à
multa e aos acréscimos legais.
§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao
recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais,
independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são
responsáveis:
I – o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou
cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II – a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária
dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14,
7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa.
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III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de serviços, ainda que imune
ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 3o desta Lei
Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
§ 3o No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do
imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa
jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por
este. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
§ 4o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito
e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas
das operações efetivadas deverão ser registrados no local do domicílio do
tomador do serviço. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
Perceba que o caso de fornecimento de MDO também gera responsabilidade
de recolhimento pelo tomador (Art. 6, § 2o, II, item 17.05). Assim, a o tomador
(Associação Esperança) recolherá o ISS por ser responsável. Além disso, não
importa se a Pessoas Jurídica é imune ou isenta (inciso II). Gabarito item
CORRETO.
Repare que a lista de responsáveis está contida na lista da exceção de local à
prestação. Abaixo segue um quadro resumo contendo os casos de exceção ao
local da prestação junto com os casos de responsabilidade de recolhimento do
ISS. Os que estão em vermelho são os responsáveis, ou seja, além de serem
casos de exceção ao local da prestação são responsáveis.

QUADRO RESUMO COMPILADO EXCEÇÃO AO LOCAL DA PRESTAÇÃO E
RESPONSÁVEIS LC 116/03
*Itens em vermelho são tanto exceção ao local da prestação e responsáveis

INCISO DO ART. 3o

ITENS DA LISTA ANEXA

I – IMPORTAÇÃO T
II- ANDAIMES, PALCOS COBERTURAS

3.05

III- OBRA

7.02 e 7.19
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IV – DEMOLIÇÃO

7.04

V- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS,
PONTES

7.05

VI- VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO,
INCINERAÇÃO,
TRATAMENTO
E
RECICLAGEM

7.09

VIILIMPEZA
LOGRADOUROS, ETC

7.10

DE

VIAS,

VIII- JARDINAGEM

7.11

IX – TRATAMENTO DE EFLUENTE

7.12

XII – FLORESTAMENTO, SEMEADURA,
ADUBAÇÃO, PLANTIO, COLHEITA ETC

7.16

XIII-ESCORAMENTO, CONTEÇÃO DE
ENCOSTA

7.17

XIV – LIMPEZA E DRAGAGEM

7.18

XV – GUARDA E ESTACIONAMENTO

11.01

XVI- VIGILÂNCIA (BENS, PESSOAS E
SEMOVENTES)

11.02

XVII – ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO,
CARGA

11.04

XVIIIDIVERSÃO,
ENTRETENIMENTO

12, exceto 12.13

LAZER,

XIX - TRANSPORTE

16

XX- FORNECIMENTO DE MDO T

17.05

XXI – FEIRA, EXPOSIÇÃO, CONGRESSO

17.10
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XXII- PORTO, AEROPORTO, TERMINAL
RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO
E
METROVIÁRIO

20

XXIII-PLANOS DE SAÚDE E PLANOS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA T

4.22, 4.23, 5.09

XXIV- CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO,
CHEQUES, ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E
CONSÓRCIO T

15.01

XXV- AGENCIAMENTO, CORRETAGEM,
LEASING, FRANQUIA E FACTOTING T

10.04 e 15.09

CONCESSÃO BENEFÍCIO QUE REDUZA
A CARGA TRIBUTÁRIA MENOR QUE A
DECORRENTE
DA
APLICAÇÃO
DA
ALÍQUOTA DE 2% T

Art. 3, § 4o e Art 6, § 2o,III

16. (FCC – Consultor Legislativo CL DF – 2018 – adaptada) Relativamente ao ISSQN, a
identificação do estabelecimento como sendo prestador dos serviços é um de
seus elementos mais importantes. De acordo com a Lei Complementar nº
116/2003, é considerado estabelecimento o salão de barbeiro que presta serviços
desta natureza de modo apenas temporário, e que se configure como unidade
profissional, embora não contenha, em sua denominação, a expressão “Serviços
de cuidados pessoais e estética: barbearia” ou outra denominação congênere.
Comentário: questão sobre estabelecimento. Vejamos o Art. 4 da LC 116/03:
“Art. 4o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto
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de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer
outras que venham a ser utilizadas.”
Gabarito item CORRETO.

17. De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003 - Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, as alíquotas mínima e máxima do imposto sobre serviços de
qualquer natureza são respectivamente de 2% e 5%.
Comentário: Vejamos o que diz a LC 116/03:
“Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
são as seguintes:
I – (VETADO)
II – demais serviços, 5% (cinco por cento).
Art. 8o-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é
de 2% (dois por cento).
§ 1o O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou
benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou
de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte,
direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a
que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei
Complementar.”
Gabarito item CORRETO.
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Lei Complementar 178/2002
Agora iremos adentrar na legislação específica do ISS em São José do Rio Preto, mais
precisamente na LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 178/2003.
Adiantamos que se você possui uma boa base na LC 116/03 será mais fácil, pois muitos
dispositivos se repetem. Lembrando que no CTM de São José do Rio Preto não temos
dispositivos do ISS, pois a LC 178/03 o revogou.
Dividiremos as questões em assuntos a fim de facilitar o estudo. Ressalta-se que se não
for citada a lei nas questões ou nos comentários, subtende-se que se trata da LC
178/03. Caso contrário, citaremos a lei pertinente.

INCIDÊNCIA
18. (FCC – ISS São Luís – adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, o fato gerador é a
prestação de serviço de qualquer natureza, desde que constitua atividade
profissional do prestador.
Comentário: não existe essa previsão “desde que constitua atividade profissional
do prestador”. Basta estar na Tabela anexa à LC 178/03 (que por sinal é igual a
lista da LC116/03).
LC 178/03 (SJRP)
“Art. 1 O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN incide sobre a
prestação de serviços constantes da Tabela anexa, não compreendidos na
competência da União e dos Estados, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador”.
Portanto, gabarito item ERRADO.
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19. (FCC - ISS Manaus – adaptada) De acordo com a LC 178/2003, do Município de
São José do Rio Preto, constitui fato gerador do ISS a prestação de serviço de
bilhares e boliches e a prestação de serviço oneroso de telecomunicação.
Comentário: A prestação de serviço de bilhares e boliches é fato gerado de ISS,
vide item 12.09 da lista de serviços da LC 178/03. Já a prestação de serviço oneroso
de telecomunicação é fato gerador do ICMS.
Gabarito: Item ERRADO.

20. (FCC - ISS Manaus – adaptada) De acordo com a LC 178/2003, do Município de
São José do Rio Preto, Constitui fato gerador do ISS a prestação de serviço de
transporte coletivo municipal rodoviário e a prestação de serviço de acupuntura.
Comentário: Conforme falamos, é fato gerador do ISS a prestação de serviço de
transporte MUNICIPAL (vide item 16 da lista de serviços). Já a prestação do serviço
de acupuntura está no item 4.05 da lista de serviços da nossa lei. Gabarito: Item
CERTO.
Repare como a FCC gosta de “brincar” com o que é ou não é FG. Na maioria das
vezes ela vai tentar te confundir com o FG do ICMS.
Assim, basta ter uma noção dos serviços da lista anexa e saber bem o FG do ICMS
para diferenciá-lo do ISS. Então, lembremos o FG do ICMS:
•
•
•

Circulação de MERCADORIA
Serviço de transporte INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL
Serviço de COMUNICAÇÃO

21. (FCC – ICMS GO - adaptada) Andrea é proprietária de um laboratório de próteses
dentárias confeccionadas sob encomenda. Se a prótese tiver finalidade
meramente estética, e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados como
os materiais utilizados na sua confecção serão tributados pelo ICMS.
Comentário: Típica questão da FCC, explorando a diferença do FG do ISS x ICMS.
Aqui temos que lembrar dos casos em que tem ressalva ou não do ICMS na lista de
serviços. Vajamos o que diz o parágrafo único do artigo 1º da LC 178/2003:

www.aquilaconcursos.com.br

Página 51 de 188

51

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas

52

“Parágrafo Único. Os serviços constantes da Tabela anexa ficam sujeitos ao
imposto, ainda que a respectiva prestação envolva o fornecimento
concomitante de mercadorias, ressalvadas as exceções expressas da Tabela.”
Mais uma vez, releia e memorize nosso quadro resumo sobre incidência do ISS x
ICMS:
Serviço presente
ressalva de ICMS.

na

lista, sem
à

ISS sobre tudo (sobre o serviço e
mercadoria).

Serviço presente
ressalva de ICMS.

na

lista, com
à

ISS sobre o
mercadoria.

Serviço não previsto na lista

à

serviço

e ICMS sobre

ICMS sobre ao serviço e mercadoria.

Agora, veja os casos em que existe ressalva do ICMS na lista de serviços da nossa
LC 178/2003 (igual à LC 116/2003):
1.09 Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e
texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos
(exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso
Condicionado, de que trata a Lei no 12.485, de 12 de|setembro de 2011, sujeita ao
ICMS).
7.02 Execução, por administração,empreitada ou subempreitada,de obras de
construção civil,hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive
sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem
pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de
serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas pontes, portos e
congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos
serviços, for do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
13.05 Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição,clicheria, zincografia,litografia e fotolitografia, exceto se destinados a
posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais
como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de
instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto,restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos,
equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes
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empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.03 Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Voltando à questão, próteses dentárias confeccionadas sob encomenda estão na
nossa lista de serviços, sem ressalva (item 4.14), ou seja, incide ISS sobre tudo,
independente se a finalidade for estética ou plástica reparadora. Gabarito item
ERRADO.

22. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Uma farmácia localizada no Município de São José
do Rio Preto tem 80% de seu faturamento representado pela comercialização de
mercadorias, e os restantes 20% provenientes da prestação de serviços
farmacêuticos. Sua atividade preponderante é, especificamente, o comércio de
medicamentos. De acordo com a Lei Complementar municipal nº 178, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) no Município de São José do Rio Preto, quando esta farmácia
prestar serviço farmacêutico de aplicação de injeção em cliente seu utilizando, na
prestação do serviço, medicamento que o cliente adquiriu de outro fornecedor e
que levou consigo para ser aplicado, haverá incidência do ISSQN, cuja base de
cálculo, porém, será equivalente a 20% do valor da prestação, em razão de se
tratar de atividade não preponderante.
Comentário: A questão diz que a atividade preponderante é o comércio de
medicamentos (80% do faturamento), sendo que isso nos remete ao FG do ICMS.
No caso de uma prestação de serviços aplicação (no caso, aplicação de injeção) isso
teria alguma implicação na base de cálculo (BC)??? NÃO!! Veja o que diz o Art 1 º
da LC 178/2003:
“Art. 1 º O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN incide sobre a
prestação de serviços constantes da Tabela anexa, não compreendidos na
competência da União e dos Estados, ainda que esses não se constituam como
atividade preponderante do prestador.”
Repare que não importa se a atividade preponderante é ou não a prestação de
serviço. Isso não muda em nada a BC. Outro fato é que o serviço farmacêutico está
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previsto no item 4.07 e não há ressalva. Por isso é importante decorar as 07
ressalvas!! Logo, incide ISS sobre tudo (medicamento a ser utilizado na injeção e o
próprio serviço de aplicação).
Gabarito item ERRADO.

23. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Uma farmácia localizada no Município de São José
do Rio Preto tem 80% de seu faturamento representado pela comercialização de
mercadorias, e os restantes 20% provenientes da prestação de serviços
farmacêuticos. Sua atividade preponderante é, especificamente, o comércio de
medicamentos. De acordo com a Lei Complementar municipal nº 178, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) no Município de São José do Rio Preto, quando esta farmácia
prestar serviço farmacêutico de aplicação de injeção em cliente seu, fornecendo,
inclusive, o medicamento a ser utilizado na prestação do serviço, haverá
incidência do ISSQN sobre o valor total da prestação, ou seja, sobre a prestação
do serviço e o material utilizado.
Comentário: Como vimos, incidirá ISS sobre tudo. Gabarito Item CORRETO.

24. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incide ainda sobre os
serviços efetivamente realizados em território municipal, independentemente da
localização do estabelecimento, do domicilio do prestador, das estipulações
contratuais ou qualquer outra denominação dada aos elementos da prestação.
Comentário: A incidência do ISS independe das estipulações contratuais ou
denominação dada aos elementos da prestação. Vejamos o que diz a LC178/03, de
SJRP:
“Art. 2 O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incide ainda
sobre os serviços:
I - prestados mediante a utilização de bens e trespasse de serviços públicos,
explorados economicamente mediante autorização, permissão, concessão, ou
qualquer outra forma de cessão de uso, e que importe em pagamento de tarifa,
preço ou pedágio, por parte do usuário final dos serviços;
II - provenientes do exterior do País, ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior do País, em relação aos tomadores domiciliados no Município,
atendidas as condições do artigo 1º;
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III - efetivamente realizados em território municipal, independentemente da
localização do estabelecimento, do domicilio do prestador, das estipulações
contratuais ou qualquer outra denominação dada aos elementos da prestação.”
Portanto, gabarito item CORRETO.

25. Ocorre o fato gerador do ISS no primeiro dia do mês de realização material dos
serviços, quando se tratar de fato gerador continuado, passível de medição
parcial para faturamento.
Comentário: Muita atenção!! Primeiramente façamos uma distinção entre o FG
continuado e o FG instantâneo. Este se inicia e termina em um único momento. É o
caso, por exemplo, dos serviçosde barbaria, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e
congêneres. Já no serviço continuado a execução se estende por um tempo mais
prolongado. São exemplos os serviços de engenharia, agronomia, agrimensura,
arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. A questão trata de
serviços continuados. Segundo a lei 178/2003 ocorre o fato gerador no ÚLTIMO
DIA do mês de realização material dos serviços. Assim, Gabarito ERRADO. Por fim,
leia com atenção o art.3.
“Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
II - no mês de realização material dos serviços, quando se tratar de fato
gerador instantâneo;
III - no último dia do mês de realização material dos serviços, quando se tratar
de fato gerador continuado, passível de medição parcial para faturamento;”

26. (FCC – ISS São Luís – adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, o fato gerador ocorre no
momento do término da execução do serviço, ainda que este seja realizado por
etapas ou fases.
Comentário: Ocorre no mês de realização material dos serviços no caso de FG
instantâneo e no último dia do mês de realização material dos serviços quando
realizado por etapas ou fases.
“Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
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II - no mês de realização material dos serviços, quando se tratar de fato
gerador instantâneo;
III - no último dia do mês de realização material dos serviços, quando se tratar
de fato gerador continuado, passível de medição parcial para faturamento;”
Gabarito item ERRADO.

27. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de realização material dos serviços, nos
casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais.
Comentário: Existem casos em que o ISS será pago em parcela fixa, e não de
acordo com a Receita Bruta dos serviços prestados. Nesses casos de ISS fixo anual,
o FG ocorre no primeiro dia de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de
início de atividade.
“Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
V - no primeiro dia de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de início de
atividade, nos casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais.”
Gabarito Item ERRADO.

28. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de prestação do serviço, quando realizado
por sociedade de profissionais.
Comentário: Veremos mais detalhes sobre as sociedades de profissionais em
questões posteriores. A questão está correta. Veja a literalidade da LC 178/03:
“Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
VI- no mês de prestação do serviço, quando realizado por sociedade de
profissionais”
Gabarito item CORRETO.

29. Ocorre o fato gerador do ISS no mês do pagamento, pelo destinatário, dos
serviços iniciados ou prestados no exterior do País.
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Comentário: Esse é o caso da importação. O FG ocorre no mês de recebimento dos
serviços, e não do pagamento. Não importa quando o ISS será pago, o que vale é o
regime de competência.
“Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
I - no mês de recebimento, pelo destinatário, dos serviços iniciados ou
prestados no exterior do País;”
Gabarito Item ERRADO.

30. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de recebimento dos serviços pelo
destinatário responsável, em caso de retenção na fonte.
Comentário: A questão está correta, realmente é o mês de recebimento dos
serviços, no caso de retenção na fonte.
Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
IV - no mês de recebimento dos serviços pelo destinatário
responsável, em caso de retenção na fonte;
Gabarito Item CORRETO.
Por fim, releia todos esses casos de ocorrência do FG e memorize-os, pois
certamente estarão na sua prova:
“Art. 3º Ocorre o fato gerador do imposto:
I - no mês de recebimento, pelo destinatário, dos serviços iniciados ou
prestados no exterior do País;
II - no mês de realização material dos serviços, quando se tratar de fato
gerador instantâneo;
III - no último dia do mês de realização material dos serviços, quando se tratar
de fato gerador continuado, passível de medição parcial para faturamento;
IV - no mês de recebimento dos serviços pelo destinatário responsável, em caso
de retenção na fonte;
V - no primeiro dia de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de início de
atividade, nos casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais.
VI - no mês de prestação do serviço, quando realizado por sociedade de
profissionais.”
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31. Em caso de impossibilidade de averiguação de quando ocorreu o fato gerador, a
autoridade administrativa poderá considerar sucessivamente a data do
faturamento; do reconhecimento da receita ou de vantagem econômica pela
contabilidade; e de recebimento de valores ou de qualquer acréscimo
patrimonial sem indicação idônea de procedência.
Comentário: E no caso de não sabermos quando foi o FG? O parágrafo único nos
fornece a resposta e a questão é transcrição literal, sendo o item CORRETO.
“Parágrafo Único. Em caso de impossibilidade de averiguação do fato gerador
pelos incisos deste artigo, a autoridade administrativa poderá considerar
sucessivamente a data:
I - do faturamento;
II - do reconhecimento da receita ou de vantagem econômica pela
contabilidade;
III - de recebimento de valores ou de qualquer acréscimo patrimonial sem
indicação idônea de procedência.”
Gabarito item CORRETO.

32. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador o cumprimento de
quaisquer exigências legais e o resultado financeiro ou do pagamento do serviço
prestado, excetuadas as prestações recusadas pelo tomador dos serviços.
Comentários: Realmente para caracterizar o FG não é necessário cumprir
exigências legais, ter lucro ou ter o serviço pago pelo tomador. Assim, a empresa
pode ter tido prejuízo ou ter tomado “calote”, mas terá que pagar o ISS, pois o que
importa é se houve ou não a prestação do serviço, pois este é o FG. Tal ideia está
condizendo com o princípio da “pecunia non olet” contido no art. 118 do CTN e
espelhado no art. 4 da nossa LC 178/2003. Veja:
“Art. 4 São irrelevantes para a caracterização do fato gerador:
I - o cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas, relativas à atividade, sem prejuízo das cominações legais
cabíveis;
II - o resultado financeiro ou do pagamento do serviço prestado, excetuadas as
prestações recusadas pelo tomador dos serviços;
III - a denominação dada ao serviço prestado, ao preço e às vantagens
econômicas contraprestacionais;
IV - a natureza ou validade jurídica das operações ou dos atos praticados;
V - a existência de estabelecimento prestador.“
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Repare que há uma exceção no inciso II. Nesse caso a prestação do serviço não
chegou a ser executada, pois foi recusada pelo tomador. Logo, como não houve
prestação de serviço, não há FG do ISS. Gabarito Item Correto.

BENEFÍCIOS FISCAIS
33. O ISSQN não incide sobre a prestação de serviços, exclusivamente vinculados às
suas atividades essenciais, pela União, os Estados e os Municípios; os templos de
qualquer culto; os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos
trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei. Também não incide sobre os livros,
jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua impressão e nem sobre a
exportação de serviços para o exterior do País.
Comentário: Todas essas não incidências estão previstas na LC 178. Soa um pouco
estranho dizer que não incide sobre os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel
destinado à sua impressão, pois nem serviço é e sem dúvida não incidiria. Na
realidade essas são as imunidades previstas Art. 150, VI da CF. Vejamos a
literalidade da LC 178:
“Art. 5 O imposto não incide sobre:
I - A prestação de serviços exclusivamente vinculados às suas atividades
essenciais, pelas seguintes pessoas ou entidades:
a) a União, os Estados e os Municípios;
b) os templos de qualquer culto;
c) os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos
trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei.
II - os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua impressão;
(...)
IV - a exportação de serviços para o exterior do País;”
Gabarito Item CORRETO.

34. O ISS não incide sobre valor intermediado no mercado de títulos e valores
mobiliários, sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, mas incide sobre as prestações de serviços diretas entre
cooperativas de prestação de serviços e seus cooperados.
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Comentários: Todos os casos da questão são não incidência do ISS, inclusive sobre
as prestações de serviços diretas entre cooperativas de prestação de serviços e
seus cooperados, pois não se pode prestar serviço a si mesmo. Vale ressaltar que
no caso do valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, incide
IOF.
“Art. 5 O imposto não incide sobre:
(...)
III - as prestações de serviços diretas entre cooperativas de prestação de
serviços e seus cooperados;
(...)
V - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados;
VI - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras”.
Gabarito item ERRADO.
Por fim, memorize esses casos de não incidência:
“Art. 5 O imposto não incide sobre:
I - A prestação de serviços exclusivamente vinculados às suas atividades
essenciais, pelas seguintes pessoas ou entidades:
a) a União, os Estados e os Municípios;
b) os templos de qualquer culto;
c) os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos
trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei.
II - os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua impressão;
III - as prestações de serviços diretas entre cooperativas de prestação de
serviços e seus cooperados;
IV - a exportação de serviços para o exterior do País;
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V - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados;
VI - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
§ 1º O disposto no inciso I, alínea "a", é extensivo às autarquias e às fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
§ 2º Não se enquadram no disposto do inciso II a impressão de jornais, livros e
periódicos feita por empresas que respondem pela prestação de serviços
gráficos a terceiros.
§ 3º Não se enquadram no disposto no inciso IV deste artigo os serviços
desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o
pagamento seja feito por residente no exterior.”

35. São isentas do imposto as prestações de serviços de construção civil, quando
contratadas por agentes credenciados ou pela Administração Pública Municipal,
Estadual e Federal, direta ou indireta, para construção de conjuntos habitacionais
destinados à população de baixa renda, conforme disposto em regulamento.
Comentários: A afirmação está quase correta. Haverá isenção quando for
contratada por agentes credenciados ou pela Administração Pública Municipal, e
não Estadual ou Federal. Portanto, gabarito item ERRADO.
Veja o artigo 6 da LC 178/2003 e memorize essa isenção:
“Art. 6 São isentas do imposto as prestações de serviços de construção civil,
quando contratadas por agentes credenciados ou pela Administração Pública
Municipal, direta ou indireta, para construção de conjuntos habitacionais
destinados à população de baixa renda, conforme disposto em regulamento.”
Portanto, guade essa isenção do ISS em São José do Rio Preto para os serviços de
construção civil:
•

Agentes credenciados ou Adm pub Municipal (direta ou indireta)
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•

Conjuntos habitacionais de população de baixa renda

36. Quando o benefício fiscal depender de requisito ou condição que não venha a ser
preenchida ou que deixe de ser satisfeita, o imposto será devido e exigido com
todos seus acréscimos legais, desde o momento em que se verifique a
irregularidade.
Comentário: cuidado com esse tipo de questão. A FCC gosta desse tipo de questão
para “pegar” o candidato desatento que já está cansado. Nesse caso o imposto
será devido desde o momento da ocorrência de seu respectivo fato gerador, e não
do momento em que se verifique a irregularidade. Nada mais justo que exigir o
imposto e os acréscimos legais desde a ocorrência FG.
“Art. 7 Quando o benefício fiscal depender de requisito ou condição que não
venha a ser preenchida ou que deixe de ser satisfeita, o imposto será devido e
exigido com todos seus acréscimos legais, desde o momento da ocorrência de
seu respectivo fato gerador”.
Gabarito item ERRADO.

37. O direito aos benefícios fiscais previstos na LC 178/03 depende de requerimento
expresso do interessado, com apresentação de todos os documentos
comprobatórios, na forma e prazo estabelecido em regulamento, protocolado
depois da ocorrência do fato gerador do imposto a ser excluído pelo benefício
fiscal.
Comentário: a questão está quase certa, mas tem um erro sutil. O requerimento
do pedido de reconhecimento dos benefícios fiscais deve ser protocolado ANTES
da ocorrência do fato gerador do imposto. Gabarito item ERRADO.

LOCAL DA PRESTAÇÃO
38. João, domiciliado em São José do Rio Preto, acaba de ser aprovado para o cargo
de Audior Fiscal do Município de São José do Rio Preto e resolve comemorar
fazendo uma viagem para Paris. Ao comprar as passagens, ele parcela em 10
vezes. Sabe-se que a administradora de seu cartão de crédito - quem administra,
define o limite , faz a análise de crédito, envio da fatura, taxas e atendimento ao
cliente etc - fica estabelecida no município do Rio de Janeiro. Nesse caso, o ISS
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pelo serviço prestado pela administradora do cartão de crédito será devido ao
município do Rio de Janeiro, pois este é o estabelecimento do prestador.
Comentário: Pessoal, aqui temos uma excelente notícia: as exceções ao local da
prestação da LC 178 de SJRP são idênticas às da LC 116!!! Vejamos nosso quadro
resumo novamente:
Quadro resumo de exceção ao local da prestação LC 116/03
INCISO DO ART. 3o

ITENS DA LISTA ANEXA

I – IMPORTAÇÃO T
IIANDAIMES,
PALCOS
COBERTURAS
III- OBRA
IV – DEMOLIÇÃO
V- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E
REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS,
PONTES
VI- VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO,
INCINERAÇÃO, TRATAMENTO E
RECICLAGEM
VIILIMPEZA
DE
VIAS,
LOGRADOUROS, ETC
VIII- JARDINAGEM
IX – TRATAMENTO DE EFLUENTE
XII
–
FLORESTAMENTO,
SEMEADURA,
ADUBAÇÃO,
PLANTIO, COLHEITA ETC
XIII-ESCORAMENTO, CONTEÇÃO DE
ENCOSTA
XIV – LIMPEZA E DRAGAGEM
XV
–
GUARDA
E
ESTACIONAMENTO
XVI- VIGILÂNCIA (BENS, PESSOAS E
SEMOVENTES)
XVII
–
ARMAZENAMENTO,
DEPÓSITO, CARGA
XVIIIDIVERSÃO,
LAZER,
ENTRETENIMENTO
XIX - TRANSPORTE

3.05
7.02 e 7.19
7.04
7.05

7.09

7.10
7.11
7.12
7.16

7.17
7.18
11.01
11.02
11.04
12, exceto 12.13
16
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XX- FORNECIMENTO DE MDO T
XXI
–
FEIRA,
EXPOSIÇÃO,
CONGRESSO
XXIIPORTO,
AEROPORTO,
TERMINAL
RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO
XXIII-PLANOS DE SAÚDE E PLANOS
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICOVETERINÁRIA T
XXIV- CARTÃO DE CRÉDITO E
DÉBITO,
CHEQUES,
ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E
CONSÓRCIO T
XXVAGENCIAMENTO,
CORRETAGEM, LEASING, FRANQUIA
E FACTOTING T
CONCESSÃO
BENEFÍCIO
QUE
REDUZA A CARGA TRIBUTÁRIA
MENOR QUE A DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% T

17.05
17.10
20

4.22, 4.23, 5.09

15.01

10.04 e 15.09

Art. 3, § 4o

Como no caso da questão o tomador é domiciliado em SJRP, o ISS será devido à
SJRP, conforme o Art 15, XXII da LC 178/03.
Gabarito item ERRADO.

39. Tratando-se de ISSQN instituído pelo Município de São José do Rio Preto, e
considerando o disposto na LC 178/2003, na hipótese de serviços pagos por meio
de cartão de crédito, os terminais eletrônicos utilizados deverão ser registrados
na Secretaria Estadual de Fazenda, e serão responsáveis pelo recolhimento do
imposto devido pelo usuário.
Comentário: Repare que a FCC adora novidades. Vejamos o que diz nossa LC
178/03, a qual está atualizadíssima com a LC 116/03:
“Art. 15
§ 7o No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito
e débito, descritos no subitem 15.01.00, os terminais eletrônicos ou as
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máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no local do
domicílio do tomador do serviço.“
Assim, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão
ser registrados no local do domicílio do tomador e não na Secretaria Estadual de
Fazenda.
Gabarito item ERRADO.

40. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%. O
imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da
alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços de construção
civil, transporte coletivo municipal e reforma de edifícios, estradas, etc (itens
7.02.00, 7.05.00 e 16.01.00). Na hipótese de descumprimento da alíquota
mínima, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado.
Comentário: A alíquota mínima do ISS é 2% (existem 3 exceções, conforme
veremos mais adiante). Caso haja algum benefício tributário ou financeiro que
resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da
aplicação da alíquota mínima de 2%, há o deslocamento do local da ocorrência do
FG para o local do estabelecimento do tomador (reveja o último item do nosso
quadro resumo na questão 38). Vale ressaltar que essa previsão está tanto na LC
116 como na nossa LC 178.
LC 178/03
“Art. 32 A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é
de 2% (dois por cento).
Parágrafo único. O imposto não será objeto de concessão de isenções,
incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base
de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma
que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a
decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para
os serviços a que se referem os subitens 7.02.00, 7.05.00 e 16.01.00 da lista
anexa a esta Lei Complementar.
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Art. 26 § 8o Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no
parágrafo único, ambos do artigo 32-A desta Lei Complementar, o imposto será
devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou,
na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.”
Gabarito Item CORRETO.

SUJEIÇÃO PASSIVA
41. (FCC – ISS Manaus – adaptada) O aparelho de televisão de Fabiano não está
funcionando. Em razão disso, ele o levou, em seu próprio veículo, à empresa “Só
Consertos Ltda.”, localizada em São José do Rio Preto, para que ela efetuasse os
reparos necessários. Depois de examinar o aparelho, a citada empresa chegou à
conclusão de que não tinha condições técnicas de efetuá-los e indagou o cliente
se ele gostaria que o aparelho fosse remetido à empresa “Super Consertos Ltda.”,
localizada em São José do Rio Preto, única empresa com condições técnicas de
realizar o conserto daquele aparelho. O cliente concordou. Em razão disso, e com
a anuência do cliente, a empresa “Só Consertos Ltda.” contratou, em seu próprio
nome, e ainda pagou à transportadora “Manauara Transportes Ltda.” para retirar
o aparelho de seu estabelecimento e o levar até o estabelecimento da empresa
“Super Consertos Ltda.” Com base na Lei complementar municipal no 178/2003,
o contribuinte do ISSQN relativo à prestação de serviço de transporte do
aparelho de televisão é a empresa “Só Consertos Ltda.”, ponto inicial da
prestação de serviço de transporte.
Comentário: Primeiro temos que verificar se realmente é FG do ICMS ou do ISS.
Como o transporte é dentro de São José do Rio Preto, caracteriza-se com
transporte municipal e, assim, incide o ISS. Agora vamos ver quem seria o
contribuinte do serviço de transporte:
“Art 1.1 Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que
pratique prestação de serviços sujeitos ao imposto, nos termos desta Lei
Complementar, ainda que não seja sua atividade preponderante.”
Então, temos que contribuinte é quem pratica a prestação do serviço. E quem
praticou nesse caso? A transportadora “Manauara Transportes Ltda.” Logo, ela é o
contribuinte.
Gabarito item ERRADO.
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42. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José do Rio
Preto, devendo reter na fonte o seu valor, as empresas concessionárias,
subconcessionárias e permissionárias de serviços públicos de energia elétrica,
telecomunicações, gás, saneamento básico e distribuição de água, quando
tomarem ou intermediarem os serviços a elas prestados no Município de São
José do Rio Preto.
Comentário: Transcrição literal do inciso VI do art. 12 da LC 178/2003. Guarde essa
responsabilidade, pois é bem peculiar de SJRP:
•
•
•

concessionárias, subconcessionárias e permissionárias
serviços públicos de energia elétrica, telecomunicações, gás, saneamento
básico e distribuição de água
quando tomarem ou intermediarem os serviços a elas prestados no Município
de SJRP

Gabarito item CORRETO.

43. José, recém empossado no cargo de Auditor Fiscal de Tributos de São José do Rio
Preto, e sua esposa contrataram a empresa de construção civil “Beta” a fim de
que construísse sua mansão no referido município. Deram entrada na Prefeitura
com a planta baixa da casa para fins de conseguir a autorização para construir.
Determinado dia, José ficou surpreso ao ser intimado a ir na Prefeitura para
pagar o ISSQN referente à obra. Indignado, ele entrou com recurso alegando que
quem deveria recolher o ISSQN era a empresa “Beta”, sendo que ele não tinha
nada a ver com isso. José estava correto e seu recurso deve ser deferido.
Comentário: Aqui estamos diante de um caso de sujeição passiva do ISSQN.
Vejamos o que diz a lei 178/2003:
“Art. 12 São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José
do Rio Preto, devendo reter na fonte o seu valor:
(...)
X - o proprietário ou possuidor a qualquer título de imóvel onde seja executada
a obra de construção civil ou congênere, observado o disposto no § 1o do
artigo 48.”
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Percebe-se que estamos diante de um caso de responsabilidade. Assim, como José
é o proprietário, ele é responsável e deverá reter e pagar o ISSQN. Ou seja, José
estava errado e o recurso deve ser indeferido. Gabarito Item ERRADO.

44. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José do Rio
Preto, devendo reter na fonte o seu valor a pessoa jurídica, inscrita,
regularmente cadastrada no município e em atividade, ainda que imune ou
isenta, tomadora ou intermediária de serviços prestados por profissional
autônomo ou empresa sediados, mas não inscritos no Cadastro Municipal
Mobiliário, ou, quando inscritos, estiverem com suas inscrições encerradas,
bloqueadas ou suspensas.
Comentário: Mais um caso peculiar de responsabilidade em SJRP. A ideia aqui é proteger
o município de recolher seu ISS. Caso o prestador não seja inscrito, nada mais justo que
definir que o tomador seja o responsável.

“Art. 12 São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José
do Rio Preto, devendo reter na fonte o seu valor:
(...)
XI - a pessoa jurídica, inscrita, regularmente cadastrada neste município e em
atividade, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária de serviços
prestados por profissional autônomo ou empresa sediados, mas não inscritos
no Cadastro Municipal Mobiliário, ou, quando inscritos, estiverem com suas
inscrições encerradas, bloqueadas ou suspensas.”
Muito cuidado com o caso do autônomo! Há previsão de quando o serviço for
prestado por profissional autônomo não há obrigação de retenção por parte do
tomador. Porém, deve-se observar o art. 12, que vimos acima. Assim, caso o
autônomo esteja inscrito (e não for caso de inscrição bloqueada ou suspensa) não
haverá obrigação de retenção por parte do tomador, conforme o art 12-A:
“Art 12-A Os responsáveis tributários, conforme disposto no artigo anterior,
ficam desobrigados da retenção e conseqüente recolhimento do imposto, em
relação aos serviços tomados ou intermediados, quando o prestador de serviços
for:
I-

profissional autônomo, observado o disposto no inciso XI do artigo
anterior.“

Gabarito item CORRETO.
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45. A empresa pública municipal “Alpha”, estabelecida no município de SJRP, toma
serviço de bufê da empresa “Beta”, também estabelecida em SJRP, para festa de
fim de ano. Nesse caso o imposto devido será o ISSQN sobre o serviço e ICMS
pelo fornecimento de alimentação e bebidas, sendo que a empresa pública
municipal “Alpha” será responsável pelo pagamento do ISS, devendo reter seu
valor.
Comentário: Primeiramente: bufê é FG do ISS? SIM, com ressalva!!! Veja o item
17.11:
17.11 Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de
alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS)
Entretanto, frise-se, o fornecimento de alimentação e bebida é FG do ICMS.
Quanto à responsabilidade do ISS, está correto também:
Art. 12 São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José
do Rio Preto, devendo reter na fonte o seu valor:
(...)
XIII - A Prefeitura Municipal e suas Autarquias, Empresas Públicas Municipais
e outras pessoas jurídicas de direito público interno, quando tomarem serviços
prestados por empresas estabelecidas no Município de São José do Rio Preto,
sem prejuízo da retenção estabelecida no inciso II deste artigo;
Portanto, gabarito item CORRETO.
Pessoal, quanto à responsabilidade, São José do Rio Preto difere um pouco da LC
116/03 e os casos são muitos!!!! Mas fique tranquilo, vamos tentar facilitar para
você guardar. Nossa dica é a seguinte: saiba os casos em azul!!!
Resumidamente:
• todos os casos em que também são exceção ao local da prestação (em
vermelho, abaixo)
• 13 casos específicos de SJRP (em azul, abaixo)

RESPONSÁVEIS EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – LC 178/03
ART. 12

ITENS
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ANEXA/INCISOS
IMPORTAÇÃO
ANDAIMES, PALCOS COBERTURAS
OBRA
DEMOLIÇÃO
REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS,
ESTRADAS, PONTES
VARRIÇÃO,
COLETA,
REMOÇÃO,
INCINERAÇÃO,
TRATAMENTO E RECICLAGEM
LIMPEZA DE VIAS, LOGRADOUROS, ETC
JARDINAGEM
TRATAMENTO DE EFLUENTE
FLORESTAMENTO, SEMEADURA, ADUBAÇÃO, PLANTIO,
COLHEITA ETC
ESCORAMENTO, CONTEÇÃO DE ENCOSTA
LIMPEZA E DRAGAGEM
GUARDA E ESTACIONAMENTO
VIGILÂNCIA (BENS, PESSOAS E SEMOVENTES)
ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO, CARGA
DIVERSÃO, LAZER, ENTRETENIMENTO
TRANSPORTE
FORNECIMENTO DE MDO
FEIRA, EXPOSIÇÃO, CONGRESSO
PORTO,
AEROPORTO,
TERMINAL
RODOVIÁRIO,
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO
CONCESSÃO BENEFÍCIO QUE REDUZA A CARGA
TRIBUTÁRIA MENOR QUE A DECORRENTE DA
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2%

3.05
7.02 e 7.19
7.04
7.05
7.09
7.10
7.11
7.12
7.16
7.17
7.18
11.01
11.02
11.04
12, exceto 12.13
16.01 *
17.05
17.10
20
INCISO XV

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEGURADORAS
SOCIEDADES DE CAPTALIZAÇÃO
CEF
(SUB)CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS ENERGIA
ELÉTRICA, TELECOMUNICAÇÕES, GÁS, SANEAMENTO
BÁSICO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

INCISO III
INCISO IV
INCISO V
INCISO VI

PLANOS DE MEDICINA
HOSPITAIS E PRONTOS-SOCORROS (TINTURARIA
E
LAVANDERIA)
CORREIOS
PROPRIETÁRIO/ POSSUIDOR OBRAS
TOMADOR DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO/EMPRESA NÃO
INSCRITOS OU INSCRIÇÃO ENCERRADA/BLOQUEADA
/SUSPENSA
POSTO DE ATENDIMENTO/ESCRITÓRIO (atividade meio

INCISO VII
INCISO VIII
INCISO IX
INCISO X
INCISO XI
INCISO XII
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empresa não sediada no município)
PREFEITURA E SUAS AUTARQUIAS E EP MUNICIPAIS
HOTÉIS E MOTÉIS (TITURARIA E LAVANDERIA)

INCISO XIII
INCISO XIV

46. O sujeito passivo responsável pelo imposto, nos termos do artigo 12, deverá
calcular e reter o imposto com aplicação da Tabela anexa sobre o valor do serviço
recebido, recolhendo seu montante no mês subseqüente, nos prazos e formas
estabelecidas em regulamento. Além disso, o prestador de serviços substituído
deverá informar na Nota Fiscal de Prestação de Serviços a necessidade da
retenção e os valores que, nos termos da legislação, deverão reduzir a base de
cálculo do imposto, responsabilizando-se pelo imposto residual em caso de
descumprimento de obrigação ou informação incorreta que resulte em falta de
recolhimento total ou parcial do imposto.
Comentário: Item totalmente correto quanto ao procedimento do prestador e do
tomandor quando houver responsabilidade e retenção do ISS.
“Art. 48 O sujeito passivo responsável pelo imposto, nos termos do artigo 12,
deverá calcular e reter o imposto com aplicação da Tabela anexa sobre o valor
do serviço recebido, recolhendo seu montante no mês subseqüente, nos prazos
e formas estabelecidas em regulamento.
§ 1º o prestador de serviços substituído deverá informar na Nota Fiscal de
Prestação de Serviços a necessidade da retenção e os valores que, nos termos
da legislação, deverão reduzir a base de cálculo do imposto, responsabilizandose pelo imposto residual em caso de descumprimento de obrigação ou
informação incorreta que resulte em falta de recolhimento total ou parcial do
imposto.”
Gabarito item Correto.

47. O prestador de serviços substituído não poderá ser responsabilizado pela falta de
retenção do imposto quando incorrer em dolo, fraude ou simulação, uma vez que
é única e exclusiva a responsabilidade do substituto.
Comentário: : Item errado, pois o substituído poderá sim ser responsabilizado.
“Art. 48
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§ 3ºO prestador de serviços substituído poderá ser responsabilizado pela falta
de retenção do imposto quando incorrer em dolo, fraude ou simulação.”
Além disso, o prestador é responsável solidário:
“Art. 12
§ 3º Independentemente da retenção do Imposto na fonte a que se referem o
caput e o artigo 48, fica o responsável tributário obrigado a recolher o Imposto
integral, multa e demais acréscimos legais, na conformidade da legislação,
sendo o prestador de serviços responsável solidário.”
Gabarito item ERRADO.

48. A empresa “Delta” presta serviços de processamento e armazenamento de dados
para a empresa de softwares “gama”. A empresa “gama”, mesmo sem ser a
responsável pela retenção do ISSQN, retém por engano. Nesse caso, a empresa
“gama” não recolherá o ISS, pois o reteve por engano.
Comentário: Reteve erradamente e chorou! A empresa “gama” terá que recolher
sim o ISS, apesar de originalmente não ser responsável, conforme o art 12, § 10, in
verbis:
“§ 10 Ficará responsável pelo recolhimento do ISSQN o tomador de serviços
que, a despeito de não estar sujeito às hipóteses de responsabilidades tributária
previstas nesta Lei Complementar, proceder à retenção do ISSQN na fonte.“
Gabarito item ERRADO.

49. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e conseqüente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for amparado por não-incidência ou por isenção,
desde que estabelecido no Município de São José do Rio Preto.
Comentário: Gabarito item CORRETO, vide Art 12-A:
“Art 12-A Os responsáveis tributários, conforme disposto no artigo anterior,
ficam desobrigados da retenção e conseqüente recolhimento do imposto, em
relação aos serviços tomados ou intermediados, quando o prestador de serviços
for:
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I - profissional autônomo, observado o disposto no inciso XI do artigo anterior.
II - amparado por não-incidência, nos termos do artigo 5o;
III-amparado por isenção, desde que estabelecido no Município de São José do
Rio Preto;
IV - constituído por sociedade de profissionais
VI - empresa cuja atividade estiver enquadrada nos subitens 4.22.00 e 4.23.00
da Tabela de Serviços anexa a esta Lei Complementar.
4.22.00 planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação
de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23.00 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicação do beneficiário.”

50. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e consequente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for uma entidade sindical dos empregadores.
Comentário: Vimos que quando o prestador de serviços for amparado por nãoincidência ou por isenção, os responsáveis tributários ficam desobrigados da
retenção e conseqüente recolhimento do imposto.Relembremos os casos de não
incidência:

“Art. 5 O imposto não incide sobre:
I - A prestação de serviços exclusivamente vinculados às suas atividades
essenciais, pelas seguintes pessoas ou entidades:
a) a União, os Estados e os Municípios;
b) os templos de qualquer culto;
c) os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos
trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei.
II - os livros, jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua impressão;
III - as prestações de serviços diretas entre cooperativas de prestação de
serviços e seus cooperados;
IV - a exportação de serviços para o exterior do País;
V - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos,
dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de
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sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentesdelegados;
VI - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor
dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a
operações de crédito realizadas por instituições financeiras”
A não incidência é para entidades sindicais dos trabalhadores, e não dos
empregadores (patronal). Logo, como há incidência, não é caso que desobrigue a
retenção do ISS.
Gabarito Item ERRADO.
51. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e conseqüente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for profissional autônomo, inclusive quando não
inscrito no Cadastro Municipal Mobiliário, ou, quando inscrito, estiver com sua
inscrição encerrada, bloqueada ou suspensa.
Comentários: quando o prestador de serviços for profissional autônomo,
realmente há a desobrigação de o tomador reter o ISS. Entretanto, deve-se
respeitar o inciso XI do Art. 12. Vejamos:
“Art 12-A Os responsáveis tributários, conforme disposto no artigo anterior,
ficam desobrigados da retenção e conseqüente recolhimento do imposto, em
relação aos serviços tomados ou intermediados, quando o prestador de serviços
for:
I - profissional autônomo, observado o disposto no inciso XI do artigo anterior.
Art. 12 São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José
do Rio Preto, devendo reter na fonte o seu valor:
XI- a pessoa jurídica, inscrita, regularmente cadastrada neste município e em
atividade, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária de serviços
prestados por profissional autônomo ou empresa sediados, mas não inscritos
no Cadastro Municipal Mobiliário, ou, quando inscritos, estiverem com suas
inscrições encerradas, bloqueadas ou suspensas”
Logo, está errado dizer “inclusive quando não inscrito no Cadastro Municipal
Mobiliário, ou, quando inscrito, estiver com sua inscrição encerrada, bloqueada ou
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suspensa”, pois nesse caso deve haver a retenção por parte do tomador, de acordo
com o Art. 12, XI.
Gabarito Item ERRADO.

52. São responsáveis solidários pelo pagamento do ISS o tomador de serviços,
quando o prestador não fornecer documento fiscal idôneo ou não estiver inscrito
na repartição fiscal, salvo se comprovar o efetivo recebimento do serviço.
Comentário: Esse é um caso que o município procura se “proteger” a fim de
receber o ISS. Nos casos em que o prestador fornece documento fiscal não idôneo
ou quando não estiver escrito, há grande chance do valor do imposto não ir para os
cofres do município. Assim, o legislador escolheu o tomador como responsável
solidário a fim de poder cobrá-lo e garantir a entrada do dinheiro nos cofres
públicos. Gabarito Item CORRETO, conforme o Art 13.
“Art. 13 São responsáveis solidários pelo pagamento do imposto:
I - o tomador de serviços, quando o prestador não fornecer documento fiscal
idôneo ou não estiver inscrito na repartição fiscal, salvo se comprovar o efetivo
recebimento do serviço;”

53. São responsáveis solidários pelo pagamento do ISS as pessoas que tenham
interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal e todo aquele
que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Presume-se ter
interesse comum o tomador que receber serviços sem documento fiscal.

Comentário: Vejamos o que diz a LC 178/03:
“Art. 13 São responsáveis solidários pelo pagamento do imposto:
(...)
II - as pessoas que tenham interesse comum na situação que dê origem à
obrigação principal;
III - todo aquele que efetivamente concorra para a sonegação do imposto.
Parágrafo Único. Presume-se ter interesse comum, para efeito do disposto no
inciso II, o tomador que receber serviços sem documento fiscal.”
Gabarito item CORRETO.
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54. São solidariamente responsáveis a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal
do alienante, quando venha a adquirir fundo de comércio ou estabelecimento
prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional, na hipótese de
cessação por parte deste da exploração do comércio, indústria ou atividade.
Comentário: O item está correto. Muito cuidado aqui! Para o Art. 133, I do CTN
essa responsabilidade é integral. São José do Rio Preto preferiu se “proteger” e
previu a responsabilidade solidária, podendo cobrar nesse caso do alienante e do
adquirente.
“Art. 14 São também responsáveis:
I - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante,
quando venha a adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de
serviço, comercial, industrial ou profissional, na hipótese de cessação por parte
deste da exploração do comércio, indústria ou atividade;”
Gabarito Item CORRETO.

55. São solidariamente responsáveis a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal
do alienante, até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou
estabelecimento prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional e
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão
social, ou sob firma ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na
exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação,
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Comentário: Mais uma vez diferente do CTN, que pelo seu Art. 133, II seria
responsabilidade subsidiária.
“Art. 14 São também responsáveis:
II - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante,
até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento
prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou
sob firma ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na
exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação,
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou
profissão;”

www.aquilaconcursos.com.br

Página 76 de 188

76

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
Portanto, gabarito item CORRETO.

56. É subsidiariamente responsável o sócio, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas, pelo débito fiscal da sociedade.
Comentário: O item está incorreto. Nesse caso a responsabilidade é solidária.
Vejamos a transcrição literal:
“Art. 14 São também responsáveis:
VII - solidariamente, o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas,
pelo débito fiscal da sociedade;”
Percebe-se que o art 14 da LC 178/03 está alinhado com o Art 134, VII do CTN.
Gabarito item ERRADO.
Por fim, segue abaixo esses outros casos de responsabilidade. Perceba que muitos
deles encontramos no CTN. Atente para os que estão diferentes do CTN, conforme
vimos em algumas questões anteriores:
“Art. 14 São também responsáveis:
I - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante,
quando venha a adquirir fundo de comércio ou estabelecimento prestador de
serviço, comercial, industrial ou profissional, na hipótese de cessação por parte
deste da exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - solidariamente, a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal do alienante,
até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou estabelecimento
prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão social, ou
sob firma ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na
exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação,
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou
profissão;
III - a pessoa jurídica que resulte de fusão, transformação ou incorporação, pelo
débito fiscal da pessoa jurídica fusionada, transformada ou incorporada;
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IV - solidariamente, a pessoa jurídica que tenha absorvido patrimônio de outra
em razão de cisão, total ou parcial, pelo débito fiscal da pessoa jurídica cindida,
até a data do ato;
V - o espólio, pelo débito fiscal do "de cujus", até a data da abertura da
sucessão;
VI - o sócio remanescente ou seu espólio, pelo débito fiscal da pessoa jurídica
extinta, caso continue a respectiva atividade, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma individual;
VII - solidariamente, o sócio, no caso de liquidação de sociedade de pessoas,
pelo débito fiscal da sociedade;
VIII - solidariamente, o tutor ou o curador, pelo débito fiscal de seu tutelado ou
curatelado.
IX - solidariamente com os prestadores de serviços elencados no item 12 da
Tabela anexa, as pessoas jurídicas que explorarem serviços previstos no subitem
3.03 dessa Tabela, quando não comprovarem recolhimento referente ao ISSQN
ou prestarem informações insuficientes ao Fisco, quanto a eventos ou negócios
de qualquer natureza realizados em seu estabelecimento.
12 - Serviços de diversões, lazer entretenimento e congeners
3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais,
stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos,
parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou
negócios de qualquer natureza.

ESTABELECIMENTO
57. (FCC – ISS São Luís - adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, considera-se
estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade
econômica ou profissional.

www.aquilaconcursos.com.br

Página 78 de 188

78

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
Comentário: Definição correta de estabelecimento. Não importa se é permanente
ou temporário, pois basta configurar unidade econômica ou profissional. Vejamos
o que diz a LC 178/03:
“Art. 25
§ 3o Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo
irrelevantes para caracterizá-los as denominações de sede, filial, agência, posto
de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contrato ou quaisquer
outras que venham a ser utilizadas.”
Gabarito item CORRETO.

58. A existência de estabelecimento prestador que configure unidade econômica ou
profissional é indicada pela conjugação de manutenção de pessoal, material,
máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços,
estrutura organizacional ou administrativa, permanência ou ânimo de
permanecer no local, dentre outros.
Comentários: Vimos que o estabelecimento deve configurar unidade econômica ou
profissional. Mas como saber na prática se é ou não unidade econômica ou
profissional? O Art. 25, § 4º nos fornece a resposta:
“§ 4o A existência de estabelecimento prestador que configure unidade
econômica ou profissional é indicada pela conjugação, parcial ou total, dos
seguintes elementos:
I - manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos
necessários à execução dos serviços;
II - estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrição nos órgãos previdenciários;
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica
de atividade de prestação de serviços, exteriorizada através da indicação do
endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato de locação
do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas de telefone, de
fornecimento de energia elétrica, água ou gás, em nome do prestador, seu
representante ou preposto.”
Portanto, gabarito item CORRETO.
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59. De acordo com a LC 178/03, estabelecimento é o local, privado ou público,
construído ou não, mesmo que pertencente a terceiro, onde o contribuinte
exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter permanente ou temporário,
exceto quando se destine a simples depósito ou armazenagem de mercadorias ou
bens relacionados com o exercício dessa atividade.
Comentario: A questão está errada devido ao “exceto”. Na realidade o simples
depósito ou armazenagem de mercadorias ou bens relacionados com o exercício
dessa atividade também cracteriza estabelecimento.
“Art. 16 Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado
ou público, construído ou não, mesmo que pertencente a terceiro, onde o
contribuinte exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter permanente ou
temporário, ainda que se destine a simples depósito ou armazenagem de
mercadorias ou bens relacionados com o exercício dessa atividade”.
Gabarito item ERRADO.

60. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal
o local em que tenha sido assinado o contrato da prestação do serviço.
Comentário: Esse é o caso específico em que não se sabe onde fica o
estabelecimento. Vejamos o que diz a LC 178/03:
“Art. 16 Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado
ou público, construído ou não, mesmo que pertencente a terceiro, onde o
contribuinte exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter permanente ou
temporário, ainda que se destine a simples depósito ou armazenagem de
mercadorias ou bens relacionados com o exercício dessa atividade.
§ 1º Na impossibilidade de determinação do estabelecimento nos termos deste
artigo, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a prestação
de serviços.”
Perceba que nesse caso, não considera-se como estabelecimento o local onde foi
assinado o contrato da prestação do serviço, mas sim onde foi efetuada a
prestação do serviço. Portanto, gabarito item ERRADO.

61. A empresa “MK digital” presta serviço de marketing digital. A empresa possui um
posto de atendimento em São José do Rio Preto para captar clientes. Sabendo
que a empresa usa essa posto eventualmente, ele não é considerado
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estabelecimento comercial.
Comentário: Existem serviços que, por sua natureza, são executados fora do
estabelecimento, mas isso não o descaracteriza com estabelecimento. Dessa
maneira, a empresa pode abrir um posto de atendimento somente para divulgar e
captar clientes. Esse posto de clientes será considerado estabelecimento. Essa é a
inteligência do § 2º do Art. 16, in verbis:
“Art. 16
§ 2º A circunstância de o serviço, por sua natureza, ser executado habitual ou
eventualmente fora do estabelecimento não o descaracteriza como
estabelecimento prestador para os efeitos deste artigo, podendo estar
caracterizado como posto de atendimento, escritório de representação ou
contato comercial situado no território do Município e que esteja realizando
captação de clientes e promovendo o encaminhamento da contratação do
serviço, configurando-se unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante
que a matriz ou qualquer outro estabelecimento da empresa representada
esteja situado em outro Município.”
Portanto, gabarito Item ERRADO.

62. Para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada
estabelecimento do mesmo titular e os que, embora no mesmo local, ainda que
idêntico o ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas naturais ou
jurídicas. Entretanto, são considerados em conjunto todos os estabelecimentos
do mesmo titular, relativamente à responsabilidade por débito do imposto,
atualização monetária, multas e acréscimos de qualquer natureza.
Comentário: Essa é a definição correta da autonomia dos estabelecimentos.
Entretanto, a responsabilidade do débito do imposto é conjunta de todos os
estabelecimentos.
“Art.17 É de responsabilidade do respectivo titular a obrigação tributária pela
legislação ao estabelecimento.
Parágrafo Único. Para efeito de cumprimento de obrigação tributária:
I - entende-se autônomo cada estabelecimento do mesmo titular;
II - são considerados em conjunto todos os estabelecimentos do mesmo titular,
relativamente à responsabilidade por débito do imposto, atualização
monetária, multas e acréscimos de qualquer natureza;
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III - considera-se, também, como autônomo os que, embora no mesmo local,
ainda que idêntico o ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas
naturais ou jurídicas.”
Gabarito item CORRETO.

INSCRIÇÃO
63. Devem inscrever-se no Cadastro Municipal Mobiliário, antes do início de suas
atividades, todos aqueles que pretenderem exercer atividade prevista na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, exceto quando imunes
ou isentos do imposto.
Comentario: Todos aqueles que forem prestar serviços devem se inscrever no
Cadastro Municipal Mobiliário, não importando se for imune ou isento
“Art. 18 Devem inscrever-se no Cadastro Municipal Mobiliário, antes do início
de suas atividades, todos aqueles que pretenderem exercer atividade prevista
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, inclusive quando
imunes ou isentos do imposto.”
Gabarito item ERRADO.

64. A inscrição no Cadastro Municipal Mobiliário implica na regularidade do
contribuinte em relação à emissão do competente alvará de licença, localização e
funcionamento.
Comentário: O fato de se inscrever no cadastro mobiliário não implica no
reconhecimento da regularidade do alvará.
“Art. 18
§ 3o A inscrição no Cadastro Municipal Mobiliário não implica na regularidade
do contribuinte em relação à emissão do competente alvará de licença,
localização e funcionamento.”
Gabarito item ERRADO.

65. Atendidas as disposições regulamentares, a inscrição será concedida por prazo
certo, não podendo ser por prazo indeterminado, podendo sua eficácia ser, a
qualquer tempo, cassada ou suspensa de ofício, impedindo os punidos de
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constarem de outra inscrição, até que sejam declarados desobrigados das causas
determinantes da cassação ou da suspensão.
Comentário: O item está errado, pois a inscrição poderá ser concedida por prazo
certo ou indeterminado.
“Art. 19 Atendidas as disposições regulamentares, a inscrição será concedida
por prazo certo ou indeterminado, podendo sua eficácia ser, a qualquer tempo,
cassada ou suspensa de ofício, impedindo os punidos de constarem de outra
inscrição, até que sejam declarados desobrigados das causas determinantes da
cassação ou da suspensão.”
Gabarito item ERRADO.

66. Os documentos emitidos por contribuintes cassados ou suspensos serão
declarados idôneos, podendo ser utilizados para abatimentos, compensações,
lançamentos contábeis, ou quaisquer outros registros legais.
Comentário: cuidado com esse tipo de questão que troca uma palavra por uma
bem parecida, pois pode passar despercebido na hora do cansaço da prova. O
correto é “inidôneo” e não idôneo. Ora, se a inscrição do contribuinte foi cassada
ou suspensa, seus documentos fiscais não terão validade e serão inidôneos.
“Art 20. Os documentos emitidos por contribuintes cassados ou suspensos serão
declarados inidôneos, não podendo ser utilizados para abatimentos,
compensações, lançamentos contábeis, ou quaisquer outros registros legais. “
Gabarito item ERRADO.
67. A Administração Tributária Municipal, considerados, especialmente, os
antecedentes fiscais que desabonem as pessoas envolvidas, inclusive de seus
sócios, se for o caso, não poderá conforme disposto em regulamento, exigir a
prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, para a
concessão de inscrição, uma vez que se caractezaria excesso de poder.
Comentário: Vejamos a literalidade da LC 178/03:
“Art. 21 A Administração Tributária Municipal, considerados, especialmente, os
antecedentes fiscais que desabone as pessoas envolvidas, inclusive de seus
sócios, se for o caso, poderá conforme disposto em regulamento, exigir a
prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, para a
concessão de inscrição.”
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Apesar desse dispositivo soar estranho e parecer violoar o parágrafo único do
Art.170 da CF, grave a literalidade. Frise-se, ainda, que é predominante o
entendimento nos Tribunais Superiores que a utilização de meios indiretos para a
cobrança de tributos é inconstitucional, aplicando-se o entendimento fixado nas
Súmulas de nºs 70, 323 e 547, todas do STF. Entretanto, como nosso matéria é
legislação, leve a literalidade para a prova.
Gabarito item ERRADO.

BASE DE CÁLCULO
68. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, quando se tratar de fato gerador
instantâneo, fato gerador continuado e retenção na fonte.
Comentário: Essa é a regra geral da BC do ISS e está correto.
“Art. 27 Ressalvados os casos expressamente previstos, a base de cálculo do
imposto nas hipóteses do artigo 3o é:
I - quanto aos serviços prestados aludidos nos incisos II a IV, o preço dos
serviços;“
Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
I - no mês de recebimento, pelo destinatário, dos serviços iniciados ou prestados
no exterior do País;
II - no mês de realização material dos serviços, quando se tratar de fato gerador
instantâneo;
III - no último dia do mês de realização material dos serviços, quando se tratar
de fato gerador continuado, passível de medição parcial para faturamento;
IV - no mês de recebimento dos serviços pelo destinatário responsável, em caso
de retenção na fonte;
V - no primeiro dia de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de início de
atividade, nos casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais.
VI-nomêsdeprestaçãodoserviço, quando realizado por sociedade de
profissionais
Gabarito Item CORRETO.

69. José é autônomo, pessoa natural, e é domiciliado no município de São José do
Rio Preto. Ele inicia suas atividades no dia 17 de fevereiro de 2019, atuando no
planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. No
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caso de José, a base de cálculo do ISSQN é o valor fixado conforme Tabela anexa
à LC 178/03, sendo que este deverá ser pago no dia 17 de fevereiro de 2019.
Cometário: No caso de prestação por pessoas naturais, o ISS será um valor fixo
anual, conforme a tabela anexa. Relembre-se que o FG nesses casos ocorre em
primeiro de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de início de atividade.
“Art. 27 Ressalvados os casos expressamente previstos, a base de cálculo do
imposto nas hipóteses do artigo 3o é:
II - quanto aos serviços prestados aludidos no inciso V, o valor fixado conforme
Tabela anexa;
Art. 3 Ocorre o fato gerador do imposto:
V - no primeiro dia de janeiro de cada exercício ou no primeiro dia de início de
atividade, nos casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais”.
A titulo de curiosidade, esse serviço prestado por José encontra-se no item 1.08 e
será pago o valor fixo anual de R$ 628,00.
Portanto, gabarito item CORRETO.

70. A base de cálculo do imposto, nas exportações de serviços para o exterior do
país, é o preço do serviço.
Comentário: Cuidado para não confundir!! Exportação é caso de não incidência.
Veja:
“Art. 5 O imposto não incide sobre:
(...)
IV - a exportação de serviços para o exterior do País;”
Gabarito item ERRADO.
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Lista de Questões – ISS
Lei Complementar 116/2003 e Lei Complementar 87/1996
01. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) Não incide o ISSQN na
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal no
116/03, quando estes serviços não se constituam como atividade preponderante
do prestador. (C/E)
02. (FEPESE – Contador Celesc 2018) Para que haja a caracterização do fato gerador a
prestação de serviços deve ser exercida como atividade preponderante do
prestador, ou seja, ser geradora da maior parte de suas receitas. (C/E)
03. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Constitui fato gerador do ISS a prestação de
serviço de análise e desenvolvimento de sistemas e a prestação de serviço de
transporte coletivo intermunicipal rodoviário. (C/E)
04. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as normas
de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, as
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal nº
116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas nesta prestação e
integrando o preço do serviço prestado, sem que haja ressalva expressa, na
referida lista, quanto ao imposto eventualmente incidente sobre as mercadorias
fornecidas, incide o ISSQN, relativamente ao fornecimento de mercadorias. (C/E)
05. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as normas
de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, incide
ISSQN na prestação de serviços não constantes da lista anexa à Lei
Complementar federal no 116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas
nesta prestação. (C/E)
06. (FCC – Procurador Legislativo CL DF 2018 – adaptada) De acordo com as normas
de incidência do ISSQN e do ICMS, insculpidas, respectivamente, na Lei
Complementar federal nº 116/03 e na Lei Complementar federal nº 87/96, na
prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar federal no
116/03, com fornecimento de mercadorias envolvidas nesta prestação, com
ressalva expressa, na referida lista, quanto ao imposto estadual incidente sobre
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as mercadorias fornecidas, incide ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria.
(C/E)
07. (FCC – Procurador do Amapá 2018 – adaptada) A morte de Adélia, em sua casa,
causou grande tristeza e surpresa no bairro. Em sua homenagem, seus amigos
contrataram o serviço de funeral completo, incluindo caixão, transporte do corpo
cadavérico, fornecimento de flores, coroas e outros paramentos, desembaraço
de certidão de óbito, fornecimento de véu e embelezamento do cadáver, porque
Adélia sempre foi muito vaidosa. Ela foi enterrada no cemitério que fica no
mesmo bairro onde residia. Considerando as informações acima e as regras das
Leis Complementares federais nº 87/1996 e no 116/2003, são tributados, pelo
ISS, o transporte do corpo cadavérico, o desembaraço de certidão de óbito e o
embelezamento do cadáver; e, pelo ICMS, o caixão, o fornecimento d e flores e
coroas e o fornecimento de véu. (C/E)
08. (FCC – ISS São Luís 2018 – Adaptada) A “Oficina Mecânica do José” recondiciona
motores de veículos. Para realizar essa prestação de serviços de
recondicionamento, empregam-se, com frequência, peças e partes novas. De
acordo com a Lei Complementar federal nº 116/03 e com a Lei Complementar
federal nº 87/96, a prestação do serviço de recondicionamento de motores está
sujeita à incidência do ISSQN, enquanto o fornecimento das partes e peças
empregadas está sujeito à incidência do ICMS. (C/E)
09. (FCC – Consultor Legislativo CL DF 2018 – Adaptada) De acordo com a
interpretação conjunta e sistemática da Constituição Federal e da Lei
Complementar nº 116/2003, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
incide sobre a prestação de serviços de ourivesaria e lapidação, nos casos em que
o material tiver sido fornecido pelo tomador deste serviço. (C/E)
10. (FCC – ICMS GO - adaptada) Renato é proprietário de hotel. O valor da
alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeita ao ISSQN,
mas, se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS. (C/E)
11. (FCC – Consultor Legislativo CL DF 2018 – Adaptada) Relativamente ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, a Lei Complementar Federal nº
116/03 estabelece que este tributo não incide sobre as exportações de serviços
para o exterior do país, inclusive quando esses serviços forem desenvolvidos no
Brasil, e o resultado deles aqui se verificar, mas o pagamento por eles for feito
por residente no exterior. (C/E)
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12. (FCC – ISS Teresina 2016 – adaptada) De acordo com a disciplina estabelecida na
Lei Complementar n.º 116, de 31 de julho de 2003, o ISS não incide sobre a
prestação de serviços em relação de emprego, regida pela CLT, dos diretores de
conselho fiscal de sociedades, salvo disposição de lei municipal em contrário.
(C/E)
13. (FCC – ISS Manaus 2019 – adaptada) Pedro, domiciliado em Belo Horizonte/MG, é
arrendatário de uma aeronave de propriedade da empresa “Planalto Aeronaves
Ltda.”, localizada em Campo Grande/MS, sendo que esta aeronave é utilizada
apenas nos dias úteis, para transportar Pedro a várias localidades do Brasil. A
manutenção da aeronave é feita no Rio de Janeiro/RJ e, quando não está em uso,
é estacionada e guardada em estabelecimento de empresa localizada em
Guarulhos/SP, que mantém hangares destinados a isso. De acordo com a Lei
Complementar nº 116/2003, o serviço de guarda desta aeronave é considerado
prestado e o imposto devido a Campo Grande, Município de localização da
empresa arrendante. (C/E)
14. (FCC – ISS SP 2007- adaptada) Uma empresa de demolição, com estabelecimento
único, situado no município de São Paulo, prestou serviços de demolição no
município de São José do Rio Preto. O ISS é devido ao município de São Paulo.
(C/E)
15. (FCC – ISS SP 2012- Adaptada) Associação Esperança, entidade de assistência
social sem fins lucrativos, estabelecida no Município de São Paulo, goza de
imunidade, contrata a prestadora de serviços Outsorcing Ltda., estabelecida em
São José do Rio Preto, para prestar serviços de fornecimento de mão de obra, em
seu estabelecimento. De acordo com a LC 116/03, a Associação Esperança é
responsável pelo ISS devido na operação, haja vista que o serviço é de
fornecimento de mão de obra e o ISS é devido ao Município de São Paulo. (C/E)
16. (FCC – Consultor Legislativo CL DF – 2018 – adaptada) Relativamente ao ISSQN, a
identificação do estabelecimento como sendo prestador dos serviços é um de
seus elementos mais importantes. De acordo com a Lei Complementar nº
116/2003, é considerado estabelecimento o salão de barbeiro que presta serviços
desta natureza de modo apenas temporário, e que se configure como unidade
profissional, embora não contenha, em sua denominação, a expressão “Serviços
de cuidados pessoais e estética: barbearia” ou outra denominação congênere.
(C/E)
17. De acordo com a Lei Complementar nº 116/2003 - Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, as alíquotas mínima e máxima do imposto sobre serviços de
qualquer natureza são respectivamente de 2% e 5%. (C/E)
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Lei Complementar 178/2002
INCIDÊNCIA
18. (FCC – ISS São Luís – adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, o fato gerador é a
prestação de serviço de qualquer natureza, desde que constitua atividade
profissional do prestador. (C/E)
19. (FCC - ISS Manaus – adaptada) De acordo com a LC 178/2003, do Município de
São José do Rio Preto, constitui fato gerador do ISS a prestação de serviço de
bilhares e boliches e a prestação de serviço oneroso de telecomunicação. (C/E)
20. (FCC - ISS Manaus – adaptada) De acordo com a LC 178/2003, do Município de
São José do Rio Preto, Constitui fato gerador do ISS a prestação de serviço de
transporte coletivo municipal rodoviário e a prestação de serviço de acupuntura.
(C/E)
21. (FCC – ICMS GO - adaptada) Andrea é proprietária de um laboratório de próteses
dentárias confeccionadas sob encomenda. Se a prótese tiver finalidade
meramente estética, e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados como
os materiais utilizados na sua confecção serão tributados pelo ICMS. (C/E)
22. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Uma farmácia localizada no Município de São José
do Rio Preto tem 80% de seu faturamento representado pela comercialização de
mercadorias, e os restantes 20% provenientes da prestação de serviços
farmacêuticos. Sua atividade preponderante é, especificamente, o comércio de
medicamentos. De acordo com a Lei Complementar municipal nº 178, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) no Município de São José do Rio Preto, quando esta farmácia
prestar serviço farmacêutico de aplicação de injeção em cliente seu utilizando, na
prestação do serviço, medicamento que o cliente adquiriu de outro fornecedor e
que levou consigo para ser aplicado, haverá incidência do ISSQN, cuja base de
cálculo, porém, será equivalente a 20% do valor da prestação, em razão de se
tratar de atividade não preponderante. (C/E)
23. (FCC - ISS Manaus – adaptada) Uma farmácia localizada no Município de São José
do Rio Preto tem 80% de seu faturamento representado pela comercialização de
mercadorias, e os restantes 20% provenientes da prestação de serviços
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farmacêuticos. Sua atividade preponderante é, especificamente, o comércio de
medicamentos. De acordo com a Lei Complementar municipal nº 178, de 29 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) no Município de São José do Rio Preto, quando esta farmácia
prestar serviço farmacêutico de aplicação de injeção em cliente seu, fornecendo,
inclusive, o medicamento a ser utilizado na prestação do serviço, haverá
incidência do ISSQN sobre o valor total da prestação, ou seja, sobre a prestação
do serviço e o material utilizado. (C/E)
24. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incide ainda sobre os
serviços efetivamente realizados em território municipal, independentemente da
localização do estabelecimento, do domicilio do prestador, das estipulações
contratuais ou qualquer outra denominação dada aos elementos da prestação.
(C/E)
25. Ocorre o fato gerador do ISS no primeiro dia do mês de realização material dos
serviços, quando se tratar de fato gerador continuado, passível de medição
parcial para faturamento. (C/E)
26. (FCC – ISS São Luís – adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, o fato gerador ocorre no
momento do término da execução do serviço, ainda que este seja realizado por
etapas ou fases. (C/E)
27. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de realização material dos serviços, nos
casos de imposto fixo anual, prestados por pessoas naturais. (C/E)
28. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de prestação do serviço, quando realizado
por sociedade de profissionais. (C/E)
29. Ocorre o fato gerador do ISS no mês do pagamento, pelo destinatário, dos
serviços iniciados ou prestados no exterior do País. (C/E)
30. Ocorre o fato gerador do ISS no mês de recebimento dos serviços pelo
destinatário responsável, em caso de retenção na fonte. (C/E)
31. Em caso de impossibilidade de averiguação de quando ocorreu o fato gerador, a
autoridade administrativa poderá considerar sucessivamente a data do
faturamento; do reconhecimento da receita ou de vantagem econômica pela
www.aquilaconcursos.com.br

Página 90 de 188

90

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
contabilidade; e de recebimento de valores ou de qualquer acréscimo
patrimonial sem indicação idônea de procedência. (C/E)
32. São irrelevantes para a caracterização do fato gerador o cumprimento de
quaisquer exigências legais e o resultado financeiro ou do pagamento do serviço
prestado, excetuadas as prestações recusadas pelo tomador dos serviços. (C/E)

BENEFÍCIOS FISCAIS
33. O ISSQN não incide sobre a prestação de serviços, exclusivamente vinculados às
suas atividades essenciais, pela União, os Estados e os Municípios; os templos de
qualquer culto; os partidos políticos e suas fundações, as entidades sindicais dos
trabalhadores e as instituições de educação ou de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei. Também não incide sobre os livros,
jornais ou periódicos e/ou o papel destinado à sua impressão e nem sobre a
exportação de serviços para o exterior do País. (C/E)
34. O ISS não incide sobre valor intermediado no mercado de títulos e valores
mobiliários, sobre a prestação de serviços em relação de emprego, dos
trabalhadores avulsos, mas incide sobre as prestações de serviços diretas entre
cooperativas de prestação de serviços e seus cooperados. (C/E)
35. São isentas do imposto as prestações de serviços de construção civil, quando
contratadas por agentes credenciados ou pela Administração Pública Municipal,
Estadual e Federal, direta ou indireta, para construção de conjuntos habitacionais
destinados à população de baixa renda, conforme disposto em regulamento.
(C/E)
36. Quando o benefício fiscal depender de requisito ou condição que não venha a ser
preenchida ou que deixe de ser satisfeita, o imposto será devido e exigido com
todos seus acréscimos legais, desde o momento em que se verifique a
irregularidade. (C/E)
37. O direito aos benefícios fiscais previstos na LC 178/03 depende de requerimento
expresso do interessado, com apresentação de todos os documentos
comprobatórios, na forma e prazo estabelecido em regulamento, protocolado
depois da ocorrência do fato gerador do imposto a ser excluído pelo benefício
fiscal. (C/E)
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LOCAL DA PRESTAÇÃO
38. João, domiciliado em São José do Rio Preto, acaba de ser aprovado para o cargo
de Audior Fiscal do Município de São José do Rio Preto e resolve comemorar
fazendo uma viagem para Paris. Ao comprar as passagens, ele parcela em 10
vezes. Sabe-se que a administradora de seu cartão de crédito - quem administra,
define o limite , faz a análise de crédito, envio da fatura, taxas e atendimento ao
cliente etc - fica estabelecida no município do Rio de Janeiro. Nesse caso, o ISS
pelo serviço prestado pela administradora do cartão de crédito será devido ao
município do Rio de Janeiro, pois este é o estabelecimento do prestador. (C/E)
39. Tratando-se de ISSQN instituído pelo Município de São José do Rio Preto, e
considerando o disposto na LC 178/2003, na hipótese de serviços pagos por meio
de cartão de crédito, os terminais eletrônicos utilizados deverão ser registrados
na Secretaria Estadual de Fazenda, e serão responsáveis pelo recolhimento do
imposto devido pelo usuário. (C/E)
40. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%. O
imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios
tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito
presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou
indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da
alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços de construção
civil, transporte coletivo municipal e reforma de edifícios, estradas, etc (itens
7.02.00, 7.05.00 e 16.01.00). Na hipótese de descumprimento da alíquota
mínima, o imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou
intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado. (C/E)

SUJEIÇÃO PASSIVA
41. (FCC – ISS Manaus – adaptada) O aparelho de televisão de Fabiano não está
funcionando. Em razão disso, ele o levou, em seu próprio veículo, à empresa “Só
Consertos Ltda.”, localizada em São José do Rio Preto, para que ela efetuasse os
reparos necessários. Depois de examinar o aparelho, a citada empresa chegou à
conclusão de que não tinha condições técnicas de efetuá-los e indagou o cliente
se ele gostaria que o aparelho fosse remetido à empresa “Super Consertos Ltda.”,
localizada em São José do Rio Preto, única empresa com condições técnicas de
realizar o conserto daquele aparelho. O cliente concordou. Em razão disso, e com
a anuência do cliente, a empresa “Só Consertos Ltda.” contratou, em seu próprio
nome, e ainda pagou à transportadora “Manauara Transportes Ltda.” para retirar
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o aparelho de seu estabelecimento e o levar até o estabelecimento da empresa
“Super Consertos Ltda.” Com base na Lei complementar municipal no 178/2003,
o contribuinte do ISSQN relativo à prestação de serviço de transporte do
aparelho de televisão é a empresa “Só Consertos Ltda.”, ponto inicial da
prestação de serviço de transporte. (C/E)
42. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José do Rio
Preto, devendo reter na fonte o seu valor, as empresas concessionárias,
subconcessionárias e permissionárias de serviços públicos de energia elétrica,
telecomunicações, gás, saneamento básico e distribuição de água, quando
tomarem ou intermediarem os serviços a elas prestados no Município de São
José do Rio Preto. (C/E)
43. José, recém empossado no cargo de Auditor Fiscal de Tributos de São José do Rio
Preto, e sua esposa contrataram a empresa de construção civil “Beta” a fim de
que construísse sua mansão no referido município. Deram entrada na Prefeitura
com a planta baixa da casa para fins de conseguir a autorização para construir.
Determinado dia, José ficou surpreso ao ser intimado a ir na Prefeitura para
pagar o ISSQN referente à obra. Indignado, ele entrou com recurso alegando que
quem deveria recolher o ISSQN era a empresa “Beta”, sendo que ele não tinha
nada a ver com isso. José estava correto e seu recurso deve ser deferido. (C/E)
44. São responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISSQN, desde que estabelecidos no Município de São José do Rio
Preto, devendo reter na fonte o seu valor a pessoa jurídica, inscrita,
regularmente cadastrada no município e em atividade, ainda que imune ou
isenta, tomadora ou intermediária de serviços prestados por profissional
autônomo ou empresa sediados, mas não inscritos no Cadastro Municipal
Mobiliário, ou, quando inscritos, estiverem com suas inscrições encerradas,
bloqueadas ou suspensas. (C/E)
45. A empresa pública municipal “Alpha”, estabelecida no município de SJRP, toma
serviço de bufê da empresa “Beta”, também estabelecida em SJRP, para festa de
fim de ano. Nesse caso o imposto devido será o ISSQN sobre o serviço e ICMS
pelo fornecimento de alimentação e bebidas, sendo que a empresa pública
municipal “Alpha” será responsável pelo pagamento do ISS, devendo reter seu
valor. (C/E)
46. O sujeito passivo responsável pelo imposto, nos termos do artigo 12, deverá
calcular e reter o imposto com aplicação da Tabela anexa sobre o valor do serviço
recebido, recolhendo seu montante no mês subseqüente, nos prazos e formas
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estabelecidas em regulamento. Além disso, o prestador de serviços substituído
deverá informar na Nota Fiscal de Prestação de Serviços a necessidade da
retenção e os valores que, nos termos da legislação, deverão reduzir a base de
cálculo do imposto, responsabilizando-se pelo imposto residual em caso de
descumprimento de obrigação ou informação incorreta que resulte em falta de
recolhimento total ou parcial do imposto. (C/E)
47. O prestador de serviços substituído não poderá ser responsabilizado pela falta de
retenção do imposto quando incorrer em dolo, fraude ou simulação, uma vez que
é única e exclusiva a responsabilidade do substituto. (C/E)
48. A empresa “Delta” presta serviços de processamento e armazenamento de dados
para a empresa de softwares “gama”. A empresa “gama”, mesmo sem ser a
responsável pela retenção do ISSQN, retém por engano. Nesse caso, a empresa
“gama” não recolherá o ISS, pois o reteve por engano. (C/E)
49. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e conseqüente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for amparado por não-incidência ou por isenção,
desde que estabelecido no Município de São José do Rio Preto. (C/E)
50. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e consequente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for uma entidade sindical dos empregadores.
(C/E)
51. Os responsáveis tributários ficam desobrigados da retenção e conseqüente
recolhimento do imposto, em relação aos serviços tomados ou intermediados,
quando o prestador de serviços for profissional autônomo, inclusive quando não
inscrito no Cadastro Municipal Mobiliário, ou, quando inscrito, estiver com sua
inscrição encerrada, bloqueada ou suspensa.
52. São responsáveis solidários pelo pagamento do ISS o tomador de serviços,
quando o prestador não fornecer documento fiscal idôneo ou não estiver inscrito
na repartição fiscal, salvo se comprovar o efetivo recebimento do serviço. (C/E)
53. São responsáveis solidários pelo pagamento do ISS as pessoas que tenham
interesse comum na situação que dê origem à obrigação principal e todo aquele
que efetivamente concorra para a sonegação do imposto. Presume-se ter
interesse comum o tomador que receber serviços sem documento fiscal. (C/E)
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54. São solidariamente responsáveis a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal
do alienante, quando venha a adquirir fundo de comércio ou estabelecimento
prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional, na hipótese de
cessação por parte deste da exploração do comércio, indústria ou atividade. (C/E)
55. São solidariamente responsáveis a pessoa natural ou jurídica, pelo débito fiscal
do alienante, até a data do ato, quando adquirir fundo de comércio ou
estabelecimento prestador de serviço, comercial, industrial ou profissional e
continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra denominação ou razão
social, ou sob firma ou nome individual, na hipótese do alienante prosseguir na
exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses, a contar da data da alienação,
nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(C/E)
56. É subsidiariamente responsável o sócio, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas, pelo débito fiscal da sociedade. (C/E)

ESTABELECIMENTO
57. (FCC – ISS São Luís - adaptada) A prestação de serviços é uma atividade
econômica que pode ser exercida de diversas formas, sendo que cada uma delas
pode estar sujeita a um ou mais tributos. Conforme a LC 178/2003, relativamente
ao ISSQN devido ao Município de São José do Rio Preto, considera-se
estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de
prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade
econômica ou profissional. (C/E)
58. A existência de estabelecimento prestador que configure unidade econômica ou
profissional é indicada pela conjugação de manutenção de pessoal, material,
máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços,
estrutura organizacional ou administrativa, permanência ou ânimo de
permanecer no local, dentre outros. (C/E)
59. De acordo com a LC 178/03, estabelecimento é o local, privado ou público,
construído ou não, mesmo que pertencente a terceiro, onde o contribuinte
exerça toda ou parte de sua atividade, em caráter permanente ou temporário,
exceto quando se destine a simples depósito ou armazenagem de mercadorias ou
bens relacionados com o exercício dessa atividade. (C/E)
60. Na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal
o local em que tenha sido assinado o contrato da prestação do serviço. (C/E)
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61. A empresa “MK digital” presta serviço de marketing digital. A empresa possui um
posto de atendimento em São José do Rio Preto para captar clientes. Sabendo
que a empresa usa essa posto eventualmente, ele não é considerado
estabelecimento comercial. (C/E)
62. Para efeito de cumprimento de obrigação tributária, entende-se autônomo cada
estabelecimento do mesmo titular e os que, embora no mesmo local, ainda que
idêntico o ramo de atividade, pertençam a diferentes pessoas naturais ou
jurídicas. Entretanto, são considerados em conjunto todos os estabelecimentos
do mesmo titular, relativamente à responsabilidade por débito do imposto,
atualização monetária, multas e acréscimos de qualquer natureza. (C/E)

INSCRIÇÃO
63. Devem inscrever-se no Cadastro Municipal Mobiliário, antes do início de suas
atividades, todos aqueles que pretenderem exercer atividade prevista na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, exceto quando imunes
ou isentos do imposto. (C/E)
64. A inscrição no Cadastro Municipal Mobiliário implica na regularidade do
contribuinte em relação à emissão do competente alvará de licença, localização e
funcionamento. (C/E)
65. Atendidas as disposições regulamentares, a inscrição será concedida por prazo
certo, não podendo ser por prazo indeterminado, podendo sua eficácia ser, a
qualquer tempo, cassada ou suspensa de ofício, impedindo os punidos de
constarem de outra inscrição, até que sejam declarados desobrigados das causas
determinantes da cassação ou da suspensão. (C/E)
66. Os documentos emitidos por contribuintes cassados ou suspensos serão
declarados idôneos, podendo ser utilizados para abatimentos, compensações,
lançamentos contábeis, ou quaisquer outros registros legais. (C/E)
67. A Administração Tributária Municipal, considerados, especialmente, os
antecedentes fiscais que desabonem as pessoas envolvidas, inclusive de seus
sócios, se for o caso, não poderá conforme disposto em regulamento, exigir a
prestação de garantia ao cumprimento das obrigações tributárias, para a
concessão de inscrição, uma vez que se caractezaria excesso de poder. (C/E)

BASE DE CÁLCULO
68. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, quando se tratar de fato gerador
instantâneo, fato gerador continuado e retenção na fonte. (C/E)
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69. José é autônomo, pessoa natural, e é domiciliado no município de São José do
Rio Preto. Ele inicia suas atividades no dia 17 de fevereiro de 2019, atuando no
planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. No
caso de José, a base de cálculo do ISSQN é o valor fixado conforme Tabela anexa
à LC 178/03, sendo que este deverá ser pago no dia 17 de fevereiro de 2019. (C/E)
70. A base de cálculo do imposto, nas exportações de serviços para o exterior do
país, é o preço do serviço. (C/E)

Gabarito questões ISSQN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

E
E
E
C
E
C
E
C
C
C
E
E
E
E
C

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C
C
E
E
C
E
E
C
C
E
E
E
C
E
C

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

C
C
C
E
E
E
E
E
E
C
E
C
E
C
C

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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E
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E
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ITBI
•

Base legal:
- Lei Complementar 323/2010 do Município de São José do Rio Preto

•

Explanações iniciais:

A Lei que regula o ITBI na cidade de São José do Rio Preto é a Lei Complementar
323/2010, que será a base legal de nossas questões.
Teremos questões tanto literais, focadas em fazer você decorar (sim, decorar!) todas
as partes importantes da legislação, e também questões voltadas à aplicação da Lei do
ITBI em situações reais, que a FCC tanto gosta de cobrar na prova.
No transcorerr dos comentários às questões apresentaremos alguns quadros para
facilitar a fixação de pontos importantes, como responsáveis tributários, prazos para
pagamento, entre outros. É importante dar especial atenção aos quadros, pois eles são
facilitadores para sua memorização.
Nessa aula serão apresentadas 40 questões que versarão sobre o conteúdo de toda a
lei, de modo a apresentar ao aluno todo o conteúdo ali disposto e começar a jornada
inicial rumo ao 100% de acerto na prova de Legilação Tributária.

Avante!
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Questões comentadas - ITBI
1. A transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, é fato gerador do ITBI.
Comentário:
Assertiva correta. Letra da lei sobre o fato gerador do ITBI na lei de SJRP.
Base legal: Art. 1º, Inciso I, alínea “a” da Lei 323/2010
“Art. 1º. O Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de
direitos reais sobre eles tem como fato gerador:
I - a transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso:
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;”

2. A permuta de bens imóveis, quando efetuada com torna em dinheiro, não é
hipótese de incidência do ITBI.
Comentário: Alternativa incorreta. NÃO há previsão de não incidência por conta
de torna em dinheiro na permuta. Fique atento e decore todas as hipóteses de
incidência e de não-incidência (NI).
HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA – ITBI
I - a compra e venda;
II - a dação em pagamento;
III - a permuta;
V - o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão
de bem imóvel e respectivo substabelecimento, ressalvado o disposto no artigo 3º,
inciso I, desta Lei Complementar
V - a arrematação, a adjudicação e a remição;
VI - o valor dos bens imóveis que, na divisão de patrimônio comum ou na partilha,
forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao cônjuge
supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou quinhão,
considerando, em conjunto, apenas os bens imóveis constantes do patrimônio
comum ou monte-mor;
VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse;
VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o
auto de arrematação ou adjudicação;
IX - a cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda;
X - a cessão de direitos à sucessão;
XI - a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou
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alheio;
XII - a instituição e a extinção do direito de superfície;
XIII - o compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e suas
cessões;
XIV - a consolidação de propriedade pelo credor fiduciário, nos casos de alienação
fiduciária;forem atribuídos a um dos cônjuges separados ou divorciados, ao
cônjuge supérstite ou a qualquer herdeiro, acima da respectiva meação ou
quinhão, considerando, em conjunto, apenas os bens imóveis constantes do
patrimônio comum ou monte-mor;
XV - todos os demais atos onerosos translativos de imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis.
Base legal: Art. 2º, Inciso III da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
III - a permuta;”

3. Incide ITBI sobre imóvel arrematado em leilão, com exceção de imóveis
originalmente pertencentes a órgãos ou empresa públicas.
Comentário: Assertiva incorreta. NÃO há exceção, no que toca à incidência do
ITBI, para o caso de imóveis arrematados em leilão.
Base legal: Art. 2º, Inciso V da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
V - a arrematação, a adjudicação e a remição;”

4. No caso de imóvel dado em garantia fiduciária, caso o credor fiduciário venha a
consolidar sua propriedade por inadimplemento do devedor fiduciante, ocorre
fato gerador do ITBI.
Comentário: Assertiva correta. Mais uma das hipóteses de incidência do ITBI.
Importante memorizar todas as hipóteses de incidência elencadas na Lei Comp.
323/2010. Acrescentamos alguns termos na assertiva (“propriedade por
inadimplemento do devedor fiduciante”) para confundir, mas perceba que a
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inadimplência do fiduciante é uma das causas que pode consolidar a propriedade
para o credor fiduciário.
Base legal: Art. 2º Inciso XIV da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
XIV - a consolidação de propriedade pelo credor fiduciário, nos casos de
alienação fiduciária;”

5. O ITBI não incide sobre cessão não onerosa de direito relativo a bem imóvel.
Comentário: Assertiva correta. O ITBI incide sobre a cessão onerosa de bem
imóvel. Cessão não onerosa é objeto de incidência do ITCMD, de competência dos
Estados e DF.
NÃO INCIDÊNCIA – ITBI
I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu
substabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber a escritura
definitiva do imóvel;
II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo
proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador;
III - sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas
jurídicas em realização de capital;
IV - sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes em
decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem
foram conferidos;
V - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica;
VI - sobre a transmissão de bem imóvel, quando a área for destinada
exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e de propriedade de
cooperativas habitacionais ligadas à entidades de classe de trabalhadores.
VII - Sobre a transmissão de bem imóvel popular administrado pela EMCOP, Caixa
Econômica Federal e CDHU.
Base legal: Art. 1º, Inciso I, alínea “a” da Lei 323/2010
“Art. 1º. O Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de
direitos reais sobre eles tem como fato gerador:
I - a transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso:
a) de bens imóveis, por natureza ou acessão física;”
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6. Configura-se hipótese de incidência do ITBI a transmissão de bem imóvel, quando
este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda,
retrocessão ou pacto de melhor comprador.
Comentário:

Assertiva incorreta.
Trata-se de um caso de NÃO-Incidência.
Base legal: Art. 3º, Inciso II da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo
proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor
comprador;”

7. O imposto não incide sobre a transmissão de bem imóvel, quando a área for
destinada exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e de
propriedade de cooperativas habitacionais ligadas a entidades de classe de
trabalhadores.
Comentário:

Alternativa correta.
Trata-se de uma das hipóteses de NÃO-Incidência elencadas na Lei 323/2010.
Importante decorar todas.
Base legal: Art. 3º, Inciso VI da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
VII - Sobre a transmissão de bem imóvel popular administrado pela EMCOP,
Caixa Econômica Federal e CDHU.”

8. Otávio, empresário, incorporou dois bens imóveis na empresa Alfa, que tem
como atividade fim a produção de bicicletas, de propriedade de sua esposa,
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quando da realização de seu capital, tendo se configurado, nesse ato, fato
gerador do ITBI.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Quando ocorre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoas jurídicas em realização de capital, via de regra NÃO incide ITBI.
Existe uma exceção quando o adquirente tiver como atividade preponderante a
compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil,
que não é o caso, uma vez que a atividade fim da empresa é produção de
bicicletas.
Logo, NÃO incide ITBI na situação descrita.
Base legal: Art. 3º, Inciso III, CC Art. 4 º da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
III - sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de
pessoas jurídicas em realização de capital;
Art. 4º Não se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo anterior quando o
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens
ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.”

9. Antenor adquiriu, no ano de 2018, por meio de contrato de compra e venda, um
apartamento de luxo em São José do Rio Preto. Em razão de erro de cálculo,
Antenor acabou pagando quantia maior do que a devida.
Considerando a situação acima, responda:
Anteror poderá pleitear a restituição do valor recolhido a maior, que será feita
pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os índices oficiais
adotados para atualização dos débitos fiscais, até a data do deferimento da
restituição pelo Auditor competente?
Comentário:

Assertiva incorreta.
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O valor a ser restituído será corrigido monetariamente até a data da regular
intimação do interessado para receber a importância a ser devolvida.
Base legal: Art. 22 da Lei Comp. 323/2010
“Art. 22 A devolução de impostos indevidos e pagos antecipadamente ou pagos
a maior, será feita pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os
índices oficiais adotados para atualização dos débitos fiscais, até a regular
intimação do interessado para receber a importância a ser devolvida.”

10. Empresa fabricante de chocolates, localizada em São José do Rio Preto,
incorporou em seu patrimônio dois bens imóveis em processo de fusão com uma
empresa de menor porte, também fabricante de chocolates. Nesse caso, não
ocorre incidência de ITBI.
Comentário:

Assertiva correta.
Nos casos de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica, via de regra NÃO incide ITBI.
Existe uma exceção quando o adquirente tiver como atividade preponderante a
compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil,
o que não é o caso, uma vez que a atividade fim da empresa é produção de
chocolates.
Logo, NÃO incide ITBI na situação descrita.
Base legal: Art. 3º, Inciso V, CC Art. 4 º da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
V - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação,
cisão ou extinção de pessoa jurídica;
Art. 4º Não se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo anterior quando o
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens
ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.”

11. São contribuintes do imposto, entre outros, os cessionários, nas cessões de
direitos decorrentes de compromissos de compra e venda.
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Comentário:

Assertiva incorreta.
Nos casos de cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e venda,
o contribuinte do ITBI é o cedente, e não o cessionário. Importante também
decorar TODOS os contribuintes do ITBI.
CONTRIBUINTES – ITBI
I - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;
II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra e
venda;
III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de
bens imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a compra
e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.
IV - os superficiários e os cedentes, nas instituições e nas cessões do direito de
superfície;
V - os credores fiduciários nos casos de alienação fiduciária.
Base legal: Art. 5º, Inciso II, da Lei 323/2010
“Art. 5º São contribuintes do imposto:
II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra
e venda;”

12. A Imobiliária Alfa incorporou em seu patrimônio apartamento em decorrência de
processo de fusão com outra empresa do ramo, e colocará o mesmo para
locação, assim faz como todos os outros apartamentos que possui há mais de 05
anos, e continuará fazendo por mais pelo menos 03 anos.
Conforme ditames da Lei 323/2010, incidirá ITBI quando da incorporação desse
imóvel ao patrimônio da adquirente.
Comentário:
Assertiva correta.
Via de regra, não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes
de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Entretanto, quando o
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou
direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil, ocorre incidência do ITBI.
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Mister também decorar o conceito de atividade preponderante: quando mais de
50% (cinqüenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos
anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, vier da compra e venda
desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.
Base legal: Art. 4º, §1 º da Lei 33/2010
“Art. 4º Não se aplica o disposto nos incisos III a V do artigo anterior quando o
adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda desses bens
ou direitos, a sua locação ou arrendamento mercantil.
§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50%
(cinqüenta por cento) da receita operacional do adquirente, nos 2 (dois) anos
anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações
mencionadas no caput deste artigo, observado o disposto no § 2º.”

13. Os credores fiduciários, nos casos de alienação fiduciária, são contribuintes do
ITBI.
Comentário:
Assertiva verdadeira.
Novamente: DECORE todos os contribuintes do ITBI descritos na Lei 323/2010
Base legal: Art. 5º, Inciso V, da Lei 323/2010
“Art. 5º São contribuintes do imposto:
V - os credores fiduciários nos casos de alienação fiduciária.”

14. João Paulo adquiriu uma casa de Paulo Roberto com parte do pagamento à vista
e parte financiada. No caso, João Paulo é contribuinte do ITBI.
Comentário:
Assertiva correta. No caso de compra de bem imóvel, os adquirentes são
contribuintes do ITBI.
Novamente: DECORE todos os contribuintes do ITBI descritos na Lei 323/2010
Base legal: Art. 5º, Inciso I, da Lei 323/2010
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“Art. 5º São contribuintes do imposto:
I - os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;”

15. Tereza, através de contrato oneroso , instituiu a Larissa como usufrutuária
vitalícia de seu sítio, localizado no Município de São José do Rio Preto. Nesse
caso, incidirá ITBI.
Comentário:
Assertiva correta.
A instituição por contrato oneroso de usufruto é fato gerador do ITBI.
Base legal: Art. 2º, Inciso VII, da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
VII - o uso, o usufruto e a enfiteuse;”

16. Os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra,
venda e doações em vida, são contribuintes do ITBI.
Comentário:
Alternativa errada.
Os cedentes são contribuintes do ITBI nas cessões de direitos decorrentes de
compromissos de compra e venda, e NUNCA nas decorrentes de doação. NÃO se
esqueça, DOAÇÃO refere-se a ITCMD.
Base legal: Art. 5º, Inciso II, da Lei 323/2010
“Art. 5º São contribuintes do imposto:
II - os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra
e venda;”
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17. Não serão abatidas do valor venal do ITBI quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido, com exceção daquelas decorrentes do inadimplemento de IPTU por
parte do promissário comprador.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Não há exceções para determinados tipos de dívidas poderem ser abatidas do valor
da base de cálculo do ITBI à NENHUMA dívida pode ser abatida do valor da base
de cálculo.
Base legal: Art. 6º, § 1º, da Lei 323/2010
“Art. 6º A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria
negociado à vista, em condições normais de mercado.
§ 1º Não serão abatidas do valor venal quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido.”
18. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado.
Comentário:
Assertiva correta.
Literalidade do valor da base de cálculo do ITBI em SJRP.
Base legal: Art. 6º, caput, da Lei 323/2010
“Art. 6º A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria
negociado à vista, em condições normais de mercado”.

19. A apuração da base de cálculo do ITBI será feita levando-se em conta a
comparação entre o valor venal atribuído para o cálculo do IPTU e o valor do
negócio na data da sua realização, ou o valor divulgado pela Secretaria Municipal
da Fazenda, prevalecendo aquele apurado pela Secretaria.
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Comentário:
A apuração realmente é feita levando em conta os valores acima descritos,
entretanto prevalece sempre o MAIOR, que não é necessariamente o apurado pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
Assertiva incorreta.
Base legal: Art. 6º, § 4º, da Lei 323/2010
“Art. 6º (...)
§ 4º A apuração da base de cálculo será feita levando-se em conta a
comparação entre o valor venal atribuído para o cálculo do IPTU e o valor do
negócio na data da sua realização, ou entre este e o valor fixado na forma do
parágrafo anterior na data atual, prevalecendo o que for maior. O valor da base
de cálculo será atualizado monetariamente no caso em que o recolhimento do
tributo, para fins de registro, não se dê imediatamente após a efetivação do
negócio.”

20. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria
Municipal da Fazenda, nos termos de regulamentação própria, o contribuinte
poderá requerer avaliação especial do imóvel caso tenha autorização judicial.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O contribuinte NÃO necessita de autorização judicial para requerer avaliação
especial do imóvel.
Base legal: Art. 6º, § 5º, da Lei 323/2010
“Art. 6º (...)
§ 5º Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela
Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos de regulamentação própria, o
contribuinte poderá requerer avaliação especial do imóvel, apresentando os
dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria
da Secretaria Municipal da Fazenda que poderá, inclusive, disponibilizar a
formulação do pedido por meio eletrônico.”

21. Os imóveis rurais terão seu valor venal calculado em função do valor do hectare
disposto na planta genérica de valores vigente no exercício.
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Comentário:
Assertiva correta.
Os valores base para cálculo do valor venal dos imóveis rurais são os dos hectares
dispostos na planta genérica de valores vigente no exercício.
Base legal: Art. 7º, caput, da Lei 323/2010
“Art. 7º Os imóveis rurais terão seu valor venal calculado em função do valor do
hectare disposto na planta genérica de valores vigente no exercício, (...)”

22. O imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2% (dois por cento).
Comentário:
Assertiva correta.
A alíquota do ITBI no Município de SJRP é de 2%.
ALIQUOTA ITBI à 2%
Base legal: Art. 8º da Lei 323/2010
“Art. 8º O imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2% (dois por
cento).”
23. Tíbico cedeu os direitos de herança que tinha referentes ao apartamento de seu
pai ao seu irmão, devido a problemas de saúde do mesmo. Essa transação
constitui fato gerador do ITBI.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Não foi informado se a cessão foi onerosa (incidiria ITBI) ou não onerosa (incidiria
ITCMD), portanto, obviamente, não podemos afirmar que trata-se de hipótese de
incidência do ITBI.
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Base legal: Art. 2º, Inciso X, da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
X - a cessão de direitos à sucessão;”

24. Nas transmissões realizadas por termo judicial ou em virtude de sentença
judicial, o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias da expedição da guia
eletrônica emitida com base nos dados constantes dos respectivos autos ou
cartas.
Comentário:
Assertiva incorreta.
No caso em tela o prazo para pagamento é de 05 (cinco) dias da expedição da guia
eletrônica emitida com base nos dados constantes dos respectivos autos ou cartas.
Importante decorar esses prazos específicos de pagamento.
Base legal: Art. 11 da Lei 323/2010
“Art. 11 Nas transmissões realizadas por termo judicial ou em virtude de
sentença judicial, o imposto será pago dentro de 05 (cinco) dias da expedição da
guia eletrônica emitida com base nos dados constantes dos respectivos autos
ou cartas.”

25. Jonas arrematou imóvel em leilão realizado em São José do Rio Preto e, assinado
o auto de arrematação, cedeu seus direitos, através de contrato oneroso, para
Paulo Vítor.
No caso em tela, ocorreu fato gerador na cessão descrita.
Comentário:
Assertiva correta.
A cessão onerosa de direitos do arrematante, depois de assinado o auto de
arrematação, é hipótese de incidência do ITBI.
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Base legal: Art. 2º, Inciso VIII, da Lei 323/2010
“Art. 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos
onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como
definidos na lei civil, dentre os quais:
VIII - a cessão de direitos do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o
auto de arrematação ou adjudicação;”

26. Nos casos de alienação fiduciária, os devedores fiduciantes são contribuintes do
ITBI.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Nesse caso, os contribuintes do ITBI são os credores fiduciários.
Base legal: Art. 5º Inciso V da Lei Comp. 323/2010
“Art. 5º São contribuintes do imposto:
V - os credores fiduciários nos casos de alienação fiduciária.”

27. Quando tratar-se de bem imóvel adquirido arrematação, o ITBI será pago em até
05 (cinco) dias da expedição da guia eletrônica emitida com base nos dados
constantes dos respectivos autos ou cartas.
Comentário:
Assertiva correta.
Letra da lei sobre o prazo para pagamento quando tratar-se de imóvel de
arrematação.
PRAZOS PARA RECOLHIMENTO – ITBI
Regra geral

Arrematação, adjudicação ou remição

até 05 (cinco) dias, contados da
lavratura do título ou instrumento com
força translativa representativo do
negócio jurídico sobre o qual incida o
tributo.
dentro de 05 (cinco) dias da expedição
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da guia eletrônica emitida com base nos
dados constantes dos respectivos autos
ou cartas.
Transmissões realizadas por termo dentro de 05 (cinco) dias da expedição
judicial ou em virtude de sentença da guia eletrônica emitida com base nos
judicial
dados constantes dos respectivos autos
ou cartas.
alienação fiduciária
dentro de 05 (cinco) dias, contados da
data da intimação feita pelo oficial
competente do Registro de Imóveis ao
fiduciante, seu representante legal ou
procurador regularmente constituído.
Base legal: Art. 10 da Lei 323/2010
“Art. 10 Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro
de 05 (cinco) dias da expedição da guia eletrônica emitida com base nos dados
constantes dos respectivos autos ou cartas.”

28. Nas hipóteses de alienação fiduciária, o imposto será pago dentro de 05 (cinco)
dias, contados da data da intimação feita pelo oficial competente do Registro de
Imóveis ao fiduciário, seu representante legal ou procurador regularmente
constituído.
Comentário:
Assertiva correta.
Novamente, repiso a importância de decorar as situações específica de prazo para
recolhimento do ITBI.
Base legal: Art. 13 da Lei Comp. 323/2010
“Art. 13 Nas hipóteses de alienação fiduciária, o imposto será pago dentro de
05 (cinco) dias, contados da data da intimação feita pelo oficial competente do
Registro de Imóveis ao fiduciante, seu representante legal ou procurador
regularmente constituído.”

29. O imposto não incide no mandato em causa própria ou com poderes
equivalentes e seu substabelecimento, quando outorgado para o mandatário
receber a escritura definitiva do imóvel.
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Comentário:
Assertiva correta.
É importante decorar e saber todas as hipóteses de não incidência constantes da
Lei 323/10.
Base legal: Art. 3º, Inciso I, da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu
substabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber a escritura
definitiva do imóvel;”

30. Quando não exigido por meio de Auto de Infração, a falta de recolhimento do
imposto ou recolhimento feito a menor pelo sujeito passivo fica acrescido de
multa de mora de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imposto devido
atualizado monetariamente.
Comentário:
Assertiva incorreta.
A multa de mora, no caso de falta de recolhimento do imposto ou recolhimento
feito a menor, é de 2%, e não cinco.
Base legal: Art. 14, Inciso I da Lei Comp; 323/2010
“Art. 14 A falta de recolhimento do imposto ou recolhimento feito a menor pelo
sujeito passivo, fica acrescido de:
I - multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o valor do imposto devido
atualizado monetariamente;”

31. A devolução de impostos indevidos e pagos antecipadamente ou pagos a maior,
será feita pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os índices
oficiais adotados para atualização dos débitos fiscais, até a regular intimação do
interessado para receber a importância a ser devolvida.

www.aquilaconcursos.com.br

Página 114 de 188

114

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas

Comentário:
Assertiva correta.
Literalidade sobre a restituição de indébitos acerca do ITBI em SJRP.
Base legal: Art.22 da Lei Comp. 323/2010
“Art. 22 A devolução de impostos indevidos e pagos antecipadamente ou pagos
a maior, será feita pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os
índices oficiais adotados para atualização dos débitos fiscais, até a regular
intimação do interessado para receber a importância a ser devolvida.”

32. Apurada qualquer infração à legislação relativa a este imposto, desde que
comprovado dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, será
efetuado lançamento complementar e/ou Auto de Infração e Imposição de Multa
– AIIM.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Não há necessidade de comprovação de dolo, fraude ou simulação para efetivação
de lançamento do ITBI por Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM.
Base legal: Art. 23, caput da Lei Complementar 323/2020
“Art. 23. Apurada qualquer infração à legislação relativa a este imposto, será
efetuado lançamento complementar e/ou Auto de Infração e Imposição de
Multa - AIIM.”

33. Caso a Administração Tributária não concorde com os valores declarados pelo
sujeito passivo, para o bem transmitido, instaurar-se-á o respectivo
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo e aplicação das
demais cominações legais.
Comentário:
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Assertiva correta.
Literalidade sobre a instauração do processo administrativo de arbitramento da
base de cálculo do ITBI.
Base legal: Art. 24 da Lei Comp. 323/2010
“Art. 24 Não concordando a Administração Tributária Municipal com o valor
declarado do bem transmitido ou com os esclarecimentos, declarações,
documentos ou recolhimentos prestados, expedidos ou efetuados pelo sujeito
passivo ou por terceiro legalmente obrigado, instaurar-se-á o respectivo
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo e aplicação
das demais cominações legais.”

34. Alienante ou cessionário respondem solidariamente com o contribuinte no caso
de comprovada, no prazo de 02 (dois) anos a contar do fato gerador, a omissão
de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou
instrumentos particulares de transmissão ou cessão.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Realmente, alienante e cessionário respondem solidariamente com o contribuinte
no caso de comprovada a omissão de dados ou a falsidade das declarações
consignadas nas escrituras ou instrumentos particulares de transmissão ou cessão,
entretanto NÃO há prazo de 02 para isso. A comprovação pode se dar a qualquer
tempo pela Administração.
Base legal: art. 15, caput, da Lei Comp. 323/2010
“Art. 15. Comprovada, a qualquer tempo, pela fiscalização, a omissão de dados
ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou instrumentos
particulares de transmissão ou cessão, o valor do imposto ou sua diferença
serão exigidos com o acréscimo de 100% (cem por cento) calculado sobre o
montante do débito apurado, sem prejuízo dos acréscimos devidos em razão de
outras infrações eventualmente praticadas.”

35. O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa, após a inscrição do contribuinte no cadastro de devedores da Prefeitura.
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Comentário:
Assertiva incorreta.
O débito vencido e não pago é encaminhado direto para cobrança.
Base legal: Art. 16, caput, da Lei Comp. 323/2010
“Art. 16 O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na
Dívida Ativa.”

36. O ITBI, via de regra, será pago mediante guia eletrônica disponibilizada pela
Administração Tributária Municipal ou pelos Tabelionatos e Serventias de
Registro autorizados em até 05 (cinco) dias, contados da lavratura do título ou
instrumento com força translativa representativo do negócio jurídico sobre o
qual incida o tributo.
Comentário:
Assertiva correta.
O prazo de pagamento para as situações genéricas em que é cobrado ITBI é de 05
dias contados da lavratura do título ou instrumento com força translativa
representativo do negócio jurídico sobre o qual incida o tributo.
Base legal: Art. 9º, caput, da Lei 323/2010
“Art. 9º Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto será pago
mediante guia eletrônica disponibilizada pela Administração Tributária
Municipal ou pelos Tabelionatos e Serventias de Registro autorizados em até 05
(cinco) dias, contados da lavratura do título ou instrumento com força
translativa representativo do negócio jurídico sobre o qual incida o tributo.”

37. Altair arrematou imóvel de leilão judicial na data de 04/03/2019, mesmo dia
onde foi expedida a guia de pagamento do ITBI, que foi recolhido na data de
13/03/2019.
Considerando a situação acima, devem ser cobrados juros de mora de 1% na data
do pagamento.
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Comentário:
Assertiva correta.
O prazo para pagamento do ITBI, nos casos de bem imóvel adquirido em leilão, é
de 05 dias da expedição da guia eletrônica. Como o pagamento foi feito após o
vencimento e dentro do mesmo mês, deve ser cobrado 1% de juros de mora
referente a fração de mês.
Base legal: Arts. 10 e 14, Inciso III, da Lei 323/2010
“Art. 10 Na arrematação, adjudicação ou remição, o imposto será pago dentro
de 05 (cinco) dias da expedição da guia eletrônica emitida com base nos dados
constantes dos respectivos autos ou cartas.
Art. 14 A falta de recolhimento do imposto ou recolhimento feito a menor pelo
sujeito passivo, fica acrescido de:
III - juros de mora de 1% (um por cento) por mês ou fração que incidem sobre o
valor do imposto devido atualizado monetariamente.”

38. Os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de
bens imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a
compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento
mercantil são contribuintes do ITBI.
Comentário:
Assertiva correta.
Novamente, DECORE todos os contribuintes do imposto elencados na Lei
323/2010.
Base legal: Art. 5º, Inciso III da Lei 323/2010
“Art. 5º São contribuintes do imposto:
III - os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição
de bens imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a
compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento
mercantil.”
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39. No caso de transmissão celebrada por instrumento público, o imposto será pago
mediante guia eletrônica disponibilizada pela Administração Tributária Municipal
ou pelos Cartórios autorizados, no primeiro dia útil após a efetivação do ato ou
contrato sobre o qual incida.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O prazo para recolhimento do ITBI é de até 05 (cinco) dias, contados da lavratura
do título ou instrumento com força translativa representativo do negócio jurídico
sobre o qual incida o tributo.
Base legal: Art. 9º, caput, da Lei 323/2010
“Art. 9º Ressalvado o disposto nos artigos seguintes, o imposto será pago
mediante guia eletrônica disponibilizada pela Administração Tributária
Municipal ou pelos Tabelionatos e Serventias de Registro autorizados em até 05
(cinco) dias, contados da lavratura do título ou instrumento com força
translativa representativo do negócio jurídico sobre o qual incida o tributo.”

40. Nos casos de retrovenda, ocorre a incidência do ITBI.
Comentário:
Assertiva incorreta.
A retrovenda é uma das hipóteses de não incidência do imposto.
NÃO INCIDÊNCIA – ITBI
I - no mandato em causa própria ou com poderes equivalentes e seu
substabelecimento, quando outorgado para o mandatário receber a escritura
definitiva do imóvel;
II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo
proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador;
III - sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas
jurídicas em realização de capital;
IV - sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes em
decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem
foram conferidos;
V - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação,
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cisão ou extinção de pessoa jurídica;
VI - sobre a transmissão de bem imóvel, quando a área for destinada
exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e de propriedade de
cooperativas habitacionais ligadas à entidades de classe de trabalhadores.
VII - Sobre a transmissão de bem imóvel popular administrado pela EMCOP, Caixa
Econômica Federal e CDHU.
Base legal: Art. 3º, Inciso II, da Lei 323/2010
“Art. 3º O imposto não incide:
II - sobre a transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo
proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor
comprador;”

Lista de Questões – ITBI

1. A transmissão "inter-vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis,
por natureza ou acessão física, é fato gerador do ITBI. (C/E)
2. A permuta de bens imóveis, quando efetuada com torna em dinheiro, não é
hipótese de incidência do ITBI. (C/E)
3. Incide ITBI sobre imóvel arrematado em leilão, com exceção de imóveis
originalmente pertencentes a órgãos ou empresa públicas. (C/E)
4. No caso de imóvel dado em garantia fiduciária, caso o credor fiduciário venha a
consolidar sua propriedade por inadimplemento do devedor fiduciante, ocorre
fato gerador do ITBI. (C/E)
5. O ITBI não incide sobre cessão não onerosa de direito relativo a bem imóvel.
(C/E)
6. Configura-se hipótese de incidência do ITBI a transmissão de bem imóvel, quando
este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda,
retrocessão ou pacto de melhor comprador. (C/E)
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7. O imposto não incide sobre a transmissão de bem imóvel, quando a área for
destinada exclusivamente à execução de conjuntos habitacionais e de
propriedade de cooperativas habitacionais ligadas a entidades de classe de
trabalhadores. (C/E)
8. Otávio, empresário, incorporou dois bens imóveis na empresa Alfa, que tem
como atividade fim a produção de bicicletas, de propriedade de sua esposa,
quando da realização de seu capital, tendo se configurado, nesse ato, fato
gerador do ITBI. (C/E)
9. Antenor adquiriu, no ano de 2018, por meio de contrato de compra e venda, um
apartamento de luxo em São José do Rio Preto. Em razão de erro de cálculo,
Antenor acabou pagando quantia maior do que a devida.
Considerando a situação acima, responda:
Anteror poderá pleitear a restituição do valor recolhido a maior, que será feita
pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os índices oficiais
adotados para atualização dos débitos fiscais, até a data do deferimento da
restituição pelo Auditor competente. (C/E)
10. Empresa fabricante de chocolates, localizada em São José do Rio Preto,
incorporou em seu patrimônio dois bens imóveis em processo de fusão com uma
empresa de menor porte, também fabricante de chocolates. Nesse caso, não
ocorre incidência de ITBI. (C/E)
11. São contribuintes do imposto, entre outros, os cessionários, nas cessões de
direitos decorrentes de compromissos de compra e venda. (C/E)
12. A Imobiliária Alfa incorporou em seu patrimônio apartamento em decorrência de
processo de fusão com outra empresa do ramo, e colocará o mesmo para
locação, assim faz como todos os outros apartamentos que possui há mais de 05
anos, e continuará fazendo por mais pelo menos 03 anos.
Conforme ditames da Lei 323/2010, incidirá ITBI quando da incorporação desse
imóvel ao patrimônio da adquirente. (C/E)
13. Os credores fiduciários, nos casos de alienação fiduciária, são contribuintes do
ITBI. (C/E)
14. João Paulo adquiriu uma casa de Paulo Roberto com parte do pagamento à vista
e parte financiada. No caso, João Paulo é contribuinte do ITBI. (C/E)
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15. Tereza, através de contrato oneroso , instituiu a Larissa como usufrutuária
vitalícia de seu sítio, localizado no Município de São José do Rio Preto. Nesse
caso, incidirá ITBI. (C/E)
16. Os cedentes, nas cessões de direitos decorrentes de compromissos de compra,
venda e doações em vida, são contribuintes do ITBI. (C/E)
17. Não serão abatidas do valor venal do ITBI quaisquer dívidas que onerem o imóvel
transmitido, com exceção daquelas decorrentes do inadimplemento de IPTU por
parte do promissário comprador. (C/E)
18. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em
condições normais de mercado. (C/E)
19. A apuração da base de cálculo do ITBI será feita levando-se em conta a
comparação entre o valor venal atribuído para o cálculo do IPTU e o valor do
negócio na data da sua realização, ou o valor divulgado pela Secretaria Municipal
da Fazenda, prevalecendo aquele apurado pela Secretaria. (C/E)
20. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria
Municipal da Fazenda, nos termos de regulamentação própria, o contribuinte
poderá requerer avaliação especial do imóvel caso tenha autorização judicial.
(C/E)
21. Os imóveis rurais terão seu valor venal calculado em função do valor do hectare
disposto na planta genérica de valores vigente no exercício. (C/E)
22. O imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2% (dois por cento). (C/E)
23. Tíbico cedeu os direitos de herança que tinha referentes ao apartamento de seu
pai ao seu irmão, devido a problemas de saúde do mesmo. Essa transação
constitui fato gerador do ITBI. (C/E)
24. Nas transmissões realizadas por termo judicial ou em virtude de sentença
judicial, o imposto será pago dentro de 10 (dez) dias da expedição da guia
eletrônica emitida com base nos dados constantes dos respectivos autos ou
cartas. (C/E)
25. Jonas arrematou imóvel em leilão realizado em São José do Rio Preto e, assinado
o auto de arrematação, cedeu seus direitos, através de contrato oneroso, para
Paulo Vítor.
No caso em tela, ocorreu fato gerador na cessão descrita. (C/E)
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26. Nos casos de alienação fiduciária, os devedores fiduciantes são contribuintes do
ITBI. (C/E)
27. Quando tratar-se de bem imóvel adquirido arrematação, o ITBI será pago em até
05 (cinco) dias da expedição da guia eletrônica emitida com base nos dados
constantes dos respectivos autos ou cartas. (C/E)
28. Nas hipóteses de alienação fiduciária, o imposto será pago dentro de 05 (cinco)
dias, contados da data da intimação feita pelo oficial competente do Registro de
Imóveis ao fiduciário, seu representante legal ou procurador regularmente
constituído. (C/E)
29. O imposto não incide no mandato em causa própria ou com poderes
equivalentes e seu substabelecimento, quando outorgado para o mandatário
receber a escritura definitiva do imóvel. (C/E)
30. Quando não exigido por meio de Auto de Infração, a falta de recolhimento do
imposto ou recolhimento feito a menor pelo sujeito passivo fica acrescido de
multa de mora de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imposto devido
atualizado monetariamente. (C/E)
31. A devolução de impostos indevidos e pagos antecipadamente ou pagos a maior,
será feita pelo seu valor corrigido monetariamente de acordo com os índices
oficiais adotados para atualização dos débitos fiscais, até a regular intimação do
interessado para receber a importância a ser devolvida. (C/E)
32. Apurada qualquer infração à legislação relativa a este imposto, desde que
comprovado dolo, fraude ou simulação por parte do sujeito passivo, será
efetuado lançamento complementar e/ou Auto de Infração e Imposição de Multa
– AIIM. (C/E)
33. Caso a Administração Tributária não concorde com os valores declarados pelo
sujeito passivo, para o bem transmitido, instaurar-se-á o respectivo
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo e aplicação das
demais cominações legais. (C/E)
34. Alienante ou cessionário respondem solidariamente com o contribuinte no caso
de comprovada, no prazo de 02 (dois) anos a contar do fato gerador, a omissão
de dados ou a falsidade das declarações consignadas nas escrituras ou
instrumentos particulares de transmissão ou cessão. (C/E)
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35. O débito vencido será encaminhado para cobrança, com inscrição na Dívida
Ativa, após a inscrição do contribuinte no cadastro de devedores da Prefeitura.
(C/E)
36. O ITBI, via de regra, será pago mediante guia eletrônica disponibilizada pela
Administração Tributária Municipal ou pelos Tabelionatos e Serventias de
Registro autorizados em até 05 (cinco) dias, contados da lavratura do título ou
instrumento com força translativa representativo do negócio jurídico sobre o
qual incida o tributo. (C/E)
37. Altair arrematou imóvel de leilão judicial na data de 04/03/2019, mesmo dia
onde foi expedida a guia de pagamento do ITBI, que foi recolhido na data de
13/03/2019.
Considerando a situação acima, devem ser cobrados juros de mora de 1% na data
do pagamento. (C/E)
38. Os transmitentes, nas transmissões exclusivamente de direitos à aquisição de
bens imóveis, quando o adquirente tiver como atividade preponderante a
compra e venda desses bens ou direitos, a sua locação ou arrendamento
mercantil são contribuintes do ITBI. (C/E)
39. No caso de transmissão celebrada por instrumento público, o imposto será pago
mediante guia eletrônica disponibilizada pela Administração Tributária Municipal
ou pelos Cartórios autorizados, no primeiro dia útil após a efetivação do ato ou
contrato sobre o qual incida. (C/E)
40. Nos casos de retrovenda, ocorre a incidência do ITBI. (C/E)

Gabarito questões ITBI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
E
E
C
C
E
C
E
E
C

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

E
C
C
C
C
E
E
C
E
E

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

C
C
E
E
C
E
C
C
C
E
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IPTU
•

Base legal:
- Lei Complementar 98/1998 do Município de São José do Rio Preto
- Código Tributário Municipal de São José do Rio Preto (Lei 3.359/1983)

•

Explanações iniciais:

A FCC cobrou, no edital, a Lei Complementar 96/1998 do Município de São José do Rio
Pret, que regulamenta especificamente o IPTU.
Ocorre que também está presente na ementa do edital o Código Tributário Municipal
de São José do Rio Preto (Lei 3.359/1983) que versa, em seus capítulos I e II, sobre o
IPTU.
Embora a LC 98/1998 regule basicamente todo o IPTU, não houve revogação expressa
dos capítulos I e II do CTM e há, nesses capítulos, disposições acerca do tributo que
não foram reguladas na LC 98/1998. Logo, precisaremos interpretar os artigos da
LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) para avaliar a vigência do
CTM no que toca ao IPTU.
Veja o que consta na LC 98/1998:
“Art. 31 Esta Lei Complementar entra em vigor em 01.01.1999, ressalvado o
disposto no artigo 29 desta Lei Complementar, revogadas as disposições legais
em contrário.”
O Código Civil dispõe:
“Art. 2°: (...)
§ 1° A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que
tratava a lei anterior.”
De acordo com o § 1º acima, a revogação ocorrida no art. 31 da LC 98/1998 não pode
ser considerada expressa, ou seja, ela não declarou expressamente a revogação dos
capítulos sobre o IPTU do CTM, mas somente naquilo que com ela seja incompatível.
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É nítido que a LC 96/1998 procura regular quase que inteiramente a matéria (IPTU).
Entretanto, como já destacado, existem disposições do CTM não tratadas na lei
especifica, o que nos leva ao § 2º do art. 2º da LINDB:
“Art. 2° (...)
§ 2° A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”
Assim, é possível depreender que grande parte dos capítulos I e II do CTM está
revogada, com a possibilidade, porém, de remanescer disposições vigentes. Talvez
tenha sido essa, inclusive, a intenção do legislador, qual seja, a de não revogar
expressamente a lei antiga para o caso de se socorrer de eventual omissão da lei nova.
Acreditamos que prova focará suas cobranças quase que totalmente na LC 96/1998,
por isso esse será o foco da maioria de nossas questões. Todavia, abordaremos
também os temas do CTM que, após nossa análise, acreditemos não estarem
revogados. Na dúvida, é melhor sabe tudo do que focar apenas na LC 96/1008.

Vamos que vamos!
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Questões comentadas - IPTU
1. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou
por acessão física como definido na Lei Civil, construído ou não, localizada na
zona urbana do Município.
Comentário:
Assertiva correta.
Letra da lei sobre a definição do fato gerador do IPTU. Muito importante decorar.
Base Legal: Art. 1º, caput
“Art. 1º O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como
fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por
natureza ou por acessão física como definido na Lei Civil, construído ou não,
localizada na zona urbana do Município.”

2. O fato gerador do imposto ocorre anualmente, no primeiro dia útil de janeiro.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O fato gerador ocorre sim anualmente, mas não primeiro dia útil de janeiro, e sim
no dia 01 de janeiro. Atenção!
Base legal: Art. 2 º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 2º O fato gerador do imposto ocorre anualmente, no dia primeiro de
janeiro.”

3. Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
do bem imóvel, nos termos da legislação tributária e civil vigentes.
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Comentário:
Assertiva correta.
Na lei do IPTU de SJRP não temos uma eternidade de contribuintes do IPTU como
temos do ITBI, portanto importantíssimo decorar quem é o contribuinte do IPTU.
Base legal: Art. 6º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 6º Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o
possuidor do bem imóvel, nos termos da legislação tributária e civil vigentes.”

4. O espólio é pessoalmente responsável, conjuntamente com os herdeiros e
legatários, pelos débito do de cujus até a data da abertura da sucessão.
Comentário:
Assertiva falsa.
Apenas o espólio é pessoalmente responsável pelos débito do de cujus até a data
da abertura da sucessão , os herdeiros e legatários são responsáveis por débito do
espólio.
Importante decorar todos os responsáveis pelo recolhimento do IPTU.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existente à data do título de
transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada esta
responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao montante do
respectivo preço;
II - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da
sucessão;
III - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos débitos do espólio,
existentes à data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão do legado ou da meação.
IV - a pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação de
outra ou em outra pelos débitos das sociedades fusionadas, transformadas ou
incorporadas, existentes à data daqueles atos.
Base legal: Art. 7º, Inciso II da Lei Comp. 96/1998
“Art. 7º São pessoalmente responsáveis pelo imposto:
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II - o espólio, pelos débitos do "de cujus", existentes à data da abertura da
sucessão;”

5. Os loteamentos irregulares localizados dentro do perímetro urbano estão fora do
campo de incidência do IPTU.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O artigo que determinava a não incidência do IPTU aos loteamentos irregulares foi
REVOGADO, portanto não caia nessa pegadinha.
Base legal: Art.5º - da Lei Comp. 96/1998 (REVOGADO )
“Art. 5º O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana não incide
sobre o imóvel que, localizado dentro da zona urbana ou urbanizável, seja
comprovada e precipuamente utilizado em exploração extrativo-vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua área.
((Revogado pela Lei Complementar nº 306/2009)”

6. O valor venal do terreno será obtido pela multiplicação de sua área ou de sua
parte ideal pelo valor do metro quadrado do terreno, fixado por pauta municipal.
Comentário:
Assertiva falsa.
O valor do metro quadrado do terreno está fixado na Lei Complementar 96/1998
do Município de São José do Rio Preto.
Base legal: Art. 10 da Lei Comp. 96/1998
“Art. 10 O valor venal do terreno será obtido pela multiplicação de sua área ou
de sua parte ideal pelo valor do metro quadrado do terreno, fixado no Anexo I
que integra esta Lei.”

7. A incidência do imposto independe do resultado financeiro da exploração
econômica do imóvel.
www.aquilaconcursos.com.br

Página 129 de 188

129

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
Comentário:
Assertiva correta.
Literalidade sobre uma das características da incidência do imposto.
A INCIDÊNCIA DO IPTU INDEPENDE
I - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou da
posse do bem imóvel;
II - do resultado financeiro da exploração econômica do imóvel;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas relativas ao bem imóvel.
Base legal: Art. 3º, Inciso II da Lei Comp. 96/1998
“Art. 3º A incidência do imposto independe:
II - do resultado financeiro da exploração econômica do imóvel;”

8. A base de cálculo do imposto é o preço corrente das transações no mercado
imobiliário de imóveis.
Comentário:
Assertiva incorreta.
DECORE: A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Base legal: Art. 8º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 8º A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.”

9. A alíquota do imposto, sobre terrenos não edificados, é de 3%.
Comentário:
Assertiva correta.
Decore as alíquotas para sua prova.
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ALÍQUOTAS
imóvel
não 3%
construído
imóvel
1%
construído
Base legal: Art. 12 da Lei Comp. 96/1998
“Art. 12 No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do
imóvel será de 3% (três por cento) quando se tratar de imóvel não construído e
de 1% (um por cento) quando se tratar de imóvel construído.”

10. O imposto é de lançamento sempre anual, respeitada a situação do imóvel no
início do exercício a que se referir a tributação.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Há exceções em que o lançamento do imposto não é anual (importante decorar).

LANÇAMENTO DO IPTU
REGRAO GERAL: anual
Exceções:
I - conclusão de obras durante o exercício, quando o imposto será devido a partir
da data do requerimento do interessado, mesmo que o habite-se já tenha sido
expedido anteriormente.
II - destruição ou demolição de prédios no decorrer do exercício, quando o imposto
será devido, a partir do mês seguinte, inclusive ao de sua destruição ou demolição,
quando regularmente comunicado o fato à Prefeitura ou detectado por ela e
apurada a impossibilidade de sua utilização;
III - os imóveis que tenham frente para mais de uma via pública, lançar-se-ão por
aquela que possua mais melhoramentos ou sendo estes iguais, por aquela em que
tenha maior testada;
IV - os imóveis construídos, com entradas para mais de uma via pública, lançar-seão por aquela em que houver a entrada principal, ou por aquela em que tiver
maior frente, se possuir entradas principais para mais de uma via pública.
Base legal: Art. 14, caput, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 14 O imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel no
início do exercício a que se referir a tributação, salvo se ocorrer um dos
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seguintes fatos, que determinarão seu enquadramento nos incisos I e II do
artigo precedente.”

11. Os imóveis com construções paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas ou em ruínas, não estão no campo de incidência do IPTU, apesar de
poderem ser abrangidos pela incidência de taxas.
Comentário:
Assertiva falsa.
Incide IPT sim sobre construções paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas ou em ruínas, na modalidade “imposto territorial”.
Base legal: Art. 15, Inciso II da Lei Comp. 96/1998
“Art. 15 Serão lançados como imposto territorial urbano:
II - os imóveis com construções paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas ou em ruínas, ou quando consideradas inadequadas, seja pela
situação, dimensão, destino ou utilidade das mesmas;”

12. Imóvel pertencente à Nova Escola Politécnica, entidade de utilidade pública
estabelecida por lei do Município de São José do Rio Preto, não sofre incidência
de IPTU.
Comentário:
Assertiva errada.
O imóvel é objeto sim da incidência do IPTU, porém é isento. Não confunda
isenção com não incidência.
Base legal: Art. 25, Inciso III da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
III - entidade de utilidade pública, assim estabelecida por lei municipal.”
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ISENÇÃO IPTU – LEI COMP. 96/1998
I - imóvel urbano pertencente a particular, quando cedido gratuitamente para uso
exclusivo da União, dos Estados, do Distrito federal, do Município ou de suas
autarquias
II - imóvel urbano pertencente a associações culturais, assim consideradas por lei, e
desde que suas rendas sejam destinadas integralmente para seus fins
III - imóvel urbano pertencente à entidade de utilidade pública, assim estabelecida
por lei municipal
IV - imóvel urbano pertencente a particular, proprietário de lote encravado nos
loteamentos denominados Auferville I, II, III, IV e V.
V- imóvel urbano pertencente a proprietário de imóvel particular, residencial ou
comercial, situado em área atingida por catástrofes, desastres naturais ou
intempéries climáticas
VI - imóvel urbano pertencente a possuidor de imóvel único, destinado à sua
moradia, com renda familiar de até 03 (três) Salários Mínimos, quando:
a) Doente de Câncer em tratamento;
b) Portador de Alzheimer
c) Portador de Parkinson;
d) Portador de Esclerose Múltipla ou Esclerose Lateral Amiotrófica;
e) Resida consigo cônjuge, dependente legal ou parente descendente ou
ascendente em linha reta de primeiro grau, que se encontre acometido por
qualquer das enfermidades relacionadas nas alíneas anteriores.

13. O IPTU poderá ser lançado em conjunto com a taxa de incêndio.
Comentário:
Assertiva incorreta.
É vedado o lançamento da taxa de incêndio.
Base legal: Art. 1º,§ 3º, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 1º (...)
§ 3º Fica vedado o lançamento de taxa de incêndio.”

14. Paulo adquiriu bem imóvel com débitos de IPTU anteriores à data de
transferência e, por um lapso, não solicitou nenhum documento atestando a
situação fiscal de referido bem. No caso, ele é subsidiariamente responsável por
esses débitos perante a Prefeitura Municipal.
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Comentário:
Assertiva incorreta.
Paulo nesse caso é pessoalmente responsável por esses débitos.
Base legal: Art. 7º, Inciso I da Lei Comp. 96/1998
“Art. 7º São pessoalmente responsáveis pelo imposto:
I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existente à data do título
de transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada
esta responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao
montante do respectivo preço;”

15. Nos casos de imóvel com frente para duas vias públicas, I IPTU será lançado por
aquela em que tenha maior testada.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Nesse caso, o primeiro critério é o lançamento por aquela rua que possua mais
melhoramentos; apenas se estes forem iguais, o lançamento será por aquela em
que o imóvel tenha maior testada.
Base legal: Art. 14, Inciso III da Lei Comp. 96/1998
“Art. 14 O imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel no
início do exercício a que se referir a tributação, salvo se ocorrer um dos seguintes
fatos, que determinarão seu enquadramento nos incisos I e II do artigo precedente:
III - os imóveis que tenham frente para mais de uma via pública, lançar-se-ão por
aquela que possua mais melhoramentos ou sendo estes iguais, por aquela em que
tenha maior testada;”

16. De acordo com a Lei Complementar Municipal 96/1998, fica isento do IPTU,
desde que devidamente comprovada a situação à Secretaria da Fazenda, o
imóvel o imóvel urbano pertencente a proprietário de imóvel particular,
residencial ou comercial, situado em área atingida por catástrofes, desastres
naturais ou intempéries climáticas.
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Comentário:
Assertiva correta.
Mais uma vez saliento a importância de decorar as isenções previstas na Lei
Comp.96/98..
Base legal: Art. 25, Inciso V da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
V - Proprietário de imóvel particular, residencial ou comercial, situado em área
atingida por catástrofes, desastres naturais ou intempéries climáticas.”

17. Paulo, pessoa humilde que reside sozinho em um pequeno apartamento, único
imóvel que possui, e recebe apenas um salário mínimo, descobriu, em 2019, que
está com câncer no pâncreas desde 2017, iniciando imediatamente o tratamento.
Por conta disso, poderá requerer a isenção do IPTU de sua moradia, localizada no
Município de São José do Rio Preto.
Comentário:
Assertiva correta.
Doente de câncer em tratamento pode solicitar isenção de IPTU no Município de
São José do Rio Preto.
Base legal: Art. 25, Inciso VI, Alínea “a” da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
VI - Possuidor de imóvel único, destinado à sua moradia, com renda familiar de
até 03 (três) Salários Mínimos, quando:
a) Doente de Câncer em tratamento;”

18. Grande rede internacional inaugura um novo hotel na cidade de São José do Rio
Preto. Dois meses após entrar em funcionamento, a Prefeitura Municipal inicia
uma grande obra na rua da frente do imóvel, dificultando a passagem de pessoas
e travando totalmente a circulação de carros. A obra tem duração estimada de 08
meses. Nesse caso, o imóvel poderá ser isento da cobrança do IPTU.
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Comentário:
Assertiva falsa.
Havia sim essa previsão legal de isenção na Lei 96/1998, mas ela foi declarada
inconstitucional pelo TJ – SP.
Base legal: Art. 25, Inciso V da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
V - Proprietário de imóvel particular, residencial ou comercial, situado em área
atingida por catástrofes, desastres naturais ou intempéries climáticas, bem
como afetados pela execução de obras de grande porte que afetam a circulação
normal de pessoas e veículos. (Trecho em destaque foi declarado
inconstitucional – ADI nº 2037843-09.2016.8.26.0000 TJ-SP).”

19. O imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel no início do
exercício a que se referir à tributação, em qualquer caso.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O imóvel pode ser lançado em duas categorias - predial ou territorial, respeitandose a situação dele no início do exercício ao qual se referir a tributação. No entanto,
existem 04 exceções que podem modificar a situação do imóvel para fins de
lançamento (predial ou territorial).
MODIFICAM O ENQUADRAMENTO DO IMÓVEL (PREDIAL OU TERRITORIAL)
I - conclusão de obras durante o exercício, quando o imposto será devido a partir
da data do requerimento do interessado, mesmo que o habite-se já tenha sido
expedido anteriormente.
II - destruição ou demolição de prédios no decorrer do exercício, quando o imposto
será devido, a partir do mês seguinte, inclusive ao de sua destruição ou demolição,
quando regularmente comunicado o fato à Prefeitura ou detectado por ela e
apurada a impossibilidade de sua utilização;
III - os imóveis que tenham frente para mais de uma via pública, lançar-se-ão por
aquela que possua mais melhoramentos ou sendo estes iguais, por aquela em que
tenha maior testada;
IV - os imóveis construídos, com entradas para mais de uma via pública, lançar-seão por aquela em que houver a entrada principal, ou por aquela em que tiver
maior frente, se possuir entradas principais para mais de uma via pública.
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Base legal: Art. 14, caput, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 14 O imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel no
início do exercício a que se referir a tributação, salvo se ocorrer um dos
seguintes fatos, que determinarão seu enquadramento nos incisos I e II do
artigo precedente.”

20. Atílio, aposentado que reside com sua esposa, tem como fonte de renda familiar
apenas uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, é possuidor de um
único imóvel urbano, onde reside, sendo portador da Doença de Crohn. Caso faça
requerimento instruído com provas de cumprimento das exigências necessárias
para a sua concessão, seu imóvel poderá ser isento de IPTU.
Comentário:
Assertiva incorreta.
A doença de Crohn não pertence ao rol de doenças que possibilitam solicitação de
isenção de IPTU em São José do Rio Preto.
Base legal: Art. 25, Inciso VI da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
VI - Possuidor de imóvel único, destinado à sua moradia, com renda familiar de
até 03 (três) Salários Mínimos, quando:
a) Doente de Câncer em tratamento;
b) Portador de Alzheimer
c) Portador de Parkinson;
d) Portador de Esclerose Múltipla ou Esclerose Lateral Amiotrófica;
e) Resida consigo cônjuge, dependente legal ou parente descendente ou
ascendente em linha reta de primeiro grau, que se encontre acometido por
qualquer das enfermidades relacionadas nas alíneas anteriores.”

21. Dona Odenir é viúva, beneficiária da renda "Amparo Social ao Idoso", recebe
menos um salário mínimo mensal, e é possuidora de um apartamento, onde
reside com seu filho. No caso em tela, esse imóvel poderá ser isento de IPTU.
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Comentário:

Assertiva incorreta.
O benefício que ela pode vir a gozar, comprando os requisitos perante o Fisco
Municipal, é de redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto
lançado.
Base legal: Art. 25, § 1º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 (...)
§ 1º Os aposentados ou pensionistas e os beneficiários de renda intitulada
"Amparo Social ao Idoso", proprietários, titulares de domínio útil ou possuidores
de um único imóvel, destinados à sua moradia e que auferirem renda familiar
não superior a 02 (dois) salários mínimos, gozarão de uma redução de 50%
(cinquenta por cento) do valor do imposto lançado, o benefício estende-se aos
cônjuges companheiros, não casados legalmente, mas com tempo de
convivência estabelecido por lei específica.”

22. Contribuinte dono de bem imóvel que venha a sofrer destelhamento e queda de
algumas paredes devido à tempestade extremamente violenta, poderá ficar
isento de IPTU por até 05 (anos), desde que seja requerido tal benefício à
Fazenda Pública Municipal, com todas as comprovações devidas.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O benefício da isenção cessará quando estiverem concluídas as obras de reparo
dos efeitos das catástrofes, desastres naturais ou intempéries climáticas.
Base legal: Art. 25, § 7º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
V - Proprietário de imóvel particular, residencial ou comercial, situado em área
atingida por catástrofes, desastres naturais ou intempéries climáticas.
§ 7º O benefício mencionado no inciso V deste artigo cessará quando estiverem
concluídas as obras de reparo dos efeitos das catástrofes, desastres naturais ou
intempéries climáticas.”
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23. O valor venal do imóvel edificado será obtido pela soma do valor venal do
terreno com o valor da construção, subtraindo-se os valores referentes a calçadas
e outros pontos públicos.
Comentário:
Assertiva falsa.
Não há subtração de nenhum valor no cálculo do valor venal do imóvel, é
simplesmente a soma do valor do terreno com o valor da construção.
Base legal: Art. 11, caput, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 11 O valor venal do imóvel edificado será obtido pela soma do valor venal
do terreno com o valor da construção.”

24. O IPTU poderá pago ser pago à vista ou em até 12 (doze) parcelas mensais e
sucessivas.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O tributo só pode ser parcelado em até 10 (dez) parcelas.
Base legal: Art. 23, caput, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 23 O pagamento do imposto será feito de uma só vez ou em até 10 (dez)
parcelas mensais e sucessivas, sendo que as datas de vencimentos serão fixadas
por Decreto.”

25. O pagamento do IPTU acarretará o reconhecimento de propriedade, do domínio
útil ou da posse do imóvel urbano para fins de cobrança de ITBI.
Comentário:
Assertiva incorreta.
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O pagamento do IPTU NÃO implica o reconhecimento, por parte do Município, de
propriedade, domínio útil ou posse do imóvel urbano para NENHUM fim.
Base legal: Art. 23, § 2º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 23 (...)
§ 2º O pagamento do imposto não implicará reconhecimento pelo Município
para quaisquer fins de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel
urbano.”

26. Joaquim é compromissário comprador de um apartamento localizado no
Município de São José do Rio Preto, sendo que Paulo é o dono do citado imóvel.
Consoante dita a Lei Complementar 96/1998, Joaquim só poderá ser cobrado de
débito de IPTU do citado imóvel após o Fisco esgotar todas as possibilidades de
cobrar o débito diretamente de Paulo.
Comentário:
Assertiva incorreta.
No caso em tela, os dois são responsáveis solidários, não cabendo benefício de
ordem.
Base legal: Art. 7º-A da Lei Comp. 96/1998
“Art. 7º-A Nos termos do que estabelece o artigo 124, II, do Código Tributário
Nacional - CTN, são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo de que
trata esta Lei Complementar o proprietário e o compromissário comprador.”

27. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, levando em
consideração, para chegar ao seu valor, entre outros, os preços correntes das
transações no mercado imobiliário e a localização e características do imóvel.
Comentário:
Assertiva correta.
A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel e são considerados 05 fatores,
em conjunto ou isoladamente, para chegar ao seu valor.
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FATORES QUE INFLUENCIAM NO VALOR VENAL
I - declaração do contribuinte, desde que compatível e aceita pelo fisco;
II - preços correntes das transações no mercado imobiliário;
III - localização e características do imóvel;
IV - índices econômicos representativos da desvalorização da moeda;
V - decisões judiciais recentes, transitadas em julgado, em expropriatórias,
renovatórias de locação, ações revisionais ou de arbitramento de aluguéis;
Base legal: Art. 9º, Incisos II e III da Lei Comp. 96/1998
“Art. 9º O valor venal do bem imóvel será fixado considerados os seguintes
fatores em conjunto ou isoladamente:
II - preços correntes das transações no mercado imobiliário;
III - localização e características do imóvel;”

28. A incorporadora Delta planeja lançar um condomínio de luxo na cidade de São
José do Rio Preto. Por ocasião do lançamento, o valor venal dos imóveis
calculado em 13% (treze por cento) do menor valor do m² (metro quadrado)
atribuído na Planta Genérica de Valores para fins de IPTU de imóvel loteado,
devendo esse valor ser corrigido pelos índices oficiais do município ou revisto se
instituída nova planta genérica.
Comentário:
Assertiva correta.
Quando se tratar do primeiro lançamento, os imóveis terão o valor venal calculado
em 13% (treze por cento) do menor valor do m² (metro quadrado) atribuído na
Planta Genérica de Valores para fins de IPTU de imóvel loteado, por ocasião do
primeiro lançamento, devendo esse valor ser corrigido pelos índices oficiais do
município ou revisto se instituída nova planta genérica, com exceção aos
parcelamentos que se enquadrem no Programa Especial Minha Casa Minha Vida,
ou valores que sejam inferiores a estes.
Base legal: Art. 4º, § 1º e 2 º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 4º (...)
§ 1º Os imóveis de que trata este artigo terão o valor venal calculado em 13%
(treze por cento) do menor valor do m² (metro quadrado) atribuído na Planta
Genérica de Valores para fins de IPTU de imóvel loteado, por ocasião do

www.aquilaconcursos.com.br

Página 141 de 188

141

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
primeiro lançamento, devendo esse valor ser corrigido pelos índices oficiais do
município ou revisto se instituída nova planta genérica.
§ 2º Excetuam-se, para fins de aplicação da regra estabelecida no parágrafo
anterior, o valor do m² (metro quadrado) atribuído aos parcelamentos que se
enquadrem no Programa Especial Minha Casa Minha Vida - da Lei
Complementar Municipal nº 290/2009, ou valores que sejam inferiores a estes.”

29. Altaniro está construindo uma casa no Município de São José do Rio Preto, já
tendo levantado as paredes e, inclusive, iniciado a colocação das telhas de parte
da construção. Entretanto, devido à crise econômica, teve de paralisar sua obra.
No caso em tela, o IPTU será lançado na modalidade “imposto territorial urbana”,
uma vez que a casa ainda não está pronto e não é possível estabelecer nela
residência.
Comentário:
Assertiva correta.
A Lei do IPTU em SJRP determina que serão lançados como “imposto territorial”,
entre outros, os imóveis com construções paralisadas ou em andamento, bem
como as condenadas ou em ruínas, ou quando consideradas inadequadas, seja pela
situação, dimensão, destino ou utilidade das mesmas.
Base legal: Art. 15, Inciso II da Lei Comp. 96/1998
“Art. 15 Serão lançados como imposto territorial urbano:
II - os imóveis com construções paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas ou em ruínas, ou quando consideradas inadequadas, seja pela
situação, dimensão, destino ou utilidade das mesmas;”

30. Tratando-se de imóvel, objeto de compromisso de venda e compra, devidamente
registrado ou averbado no Registro de Imóveis, o lançamento do imposto deverá
ser procedido
em nome do compromissário comprador, respondendo
solidariamente pelos débitos o promitente vendedor.
Comentário:
Assertiva incorreta.
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No caso acima o lançamento do imposto poderá ser procedido indistintamente, em
nome do promitente vendedor ou do compromissário comprador, ou, de ambos.
Base legal: Art.16, § 1º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 16 (...)
§ 1º Tratando-se de imóvel, objeto de compromisso de venda e compra,
devidamente registrado ou averbado no Registro de Imóveis, o lançamento do
imposto poderá ser procedido indistintamente, em nome do promitente
vendedor ou do compromissário comprador, ou, de ambos.”

31. Caso queira alterar a classificação do seu imóvel de “territorial” para “predial”,
para fins de lançamento do IPTU, o contribuinte deve apresentar o “habite-se” à
Secretaria Municipal da Fazenda até o primeiro dia útil do mês de Dezembro.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Para o desiderato em tela, apresentação do habite-se poderá ser feita a qualquer
tempo do ano em curso.
Base legal: Art. 20 da Lei Comp. 96/1998
“Art. 20 A apresentação do habite-se poderá ser feita a qualquer tempo do ano
em curso para transformação do imposto territorial para predial, observado o
disposto no artigo 14.”

32. Basílio cedeu, a título não-oneroso, um imóvel de sua propriedade para uso da
Prefeitura como sede da nova Divisão de Cadastro de Contribuintes. No caso em
tela, o imóvel será isento de IPTU.
Comentário:
Assertiva correta.
Conforme a Lei do IPTU em SJRP preconiza, imóvel urbano pertencente a
particular, quando cedido gratuitamente para uso exclusivo da União, dos Estados,
do Distrito federal, do Município ou de suas autarquias, é isento de IPTU.
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Base legal: Art. 25, Inciso I, da Lei Comp. 96/1998
Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o imóvel urbano pertencente a:
I - particular, quando cedido gratuitamente para uso exclusivo da União, dos
Estados, do Distrito federal, do Município ou de suas autarquias;

33. A incidência do imposto depende da legitimidade dos títulos de aquisição da
propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Atenção! A incidência do IPTU Independe, dentre outros fatores, da legitimidade
dos título da propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel.
A INCIDÊNCIA DO IPTU INDEPENDE
I - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou da
posse do bem imóvel;
II - do resultado financeiro da exploração econômica do imóvel;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou
administrativas relativas ao bem imóvel.
Base legal: Art. 3º, Inciso I, da Lei Comp. 96/1998
“Art. 3º A incidência do imposto independe:
I - da legitimidade dos títulos de aquisição da propriedade, do domínio útil ou
da posse do bem imóvel;”

34. O adquirente do imóvel é pessoalmente responsável pelos débitos de IPTU do
alienante, existente à data do título de transferência, caso não possua prova de
sua quitação.
Comentário:
Assertiva correta.
Se não possuir prova de que os débitos de IPTU do imóvel foram quitados pelo
alienante, o adquirente é pessoalmente responsável pelos débitos de IPTU
existentes até a data do título de transferência.
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Base legal: Art. 7º, Inciso I da Lei Comp. 96/1998
Art. 7º São pessoalmente responsáveis pelo imposto:
I - o adquirente do imóvel, pelos débitos do alienante, existente à data do título
de transferência, salvo quando conste deste a prova de sua quitação, limitada
esta responsabilidade, nos casos de arrematação em hasta pública, ao
montante do respectivo preço;

35. Quando parte do imóvel for constituído do solo com o que lhe seja incorporado
permanentemente, inclusive os edifícios e as construções que possam servir para
habitação e ou para o exercício de quaisquer atividades, o mesmo será
considerado predial urbano para fins de lançamento do IPTU.
Comentário:
Assertiva correta.
Nesse caso, o imóvel será considerado predial urbano. Cuidado com essas redações
“confusas” do legislador, elas podem ser um prato cheio para pegadinhas na hora
da prova.
PREDIAL OU TERRITORIAL URBANO?
Predial

Territorial

imóvel ou parte dele for constituído do
solo com o que lhe seja incorporado
permanentemente, inclusive os edifícios
e as construções que possam servir para
habitação e ou para o exercício de
quaisquer atividades
imóvel ou parte dele for constituído
unicamente do solo com exclusão de
quaisquer benfeitorias ou acessões

Base legal: Art. 13, Inciso I da Lei Comp. 96/1998
“Art. 13 Serão lançados Imposto Predial Urbano e Territorial Urbano ou ambos
conjuntamente, considerando:
I - Predial Urbano, quando o imóvel ou parte dele, for constituído do solo com o
que lhe seja incorporado permanentemente inclusive os edifícios e as
construções que possam servir para habitação e ou para o exercício de
quaisquer atividades;”
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Joaquim, residente de São José do Rio Preto, comprou da Construtora Diss Park
um imóvel no primeiro lançamento do condomínio fechado “Águas Limpas”,
através de compromisso de venda e compra, devidamente registrado ou
averbado no Registro de Imóveis.
Considerando a situação acima, responda às questões 36 a 40:
36. O pagamento do imposto poderá ser feito em até 10 parcelas mensais e
consecutivas.
Comentário:
Assertiva correta.
O IPTU pode ser parcelado, conforme a Lei Comp. 96/1998, em em até 10 (dez)
parcelas mensais e sucessivas.
Base legal: Art. 23 da Lei Comp. 96/1998
“Art. 23. O pagamento do imposto será feito de uma só vez ou em até 10 (dez)
parcelas mensais e sucessivas, sendo que as datas de vencimentos serão fixadas
por Decreto.”
37. O pagamento do imposto implicará reconhecimento pelo Município da
propriedade do imóvel urbano por parte de Joaquim.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O pagamento do imposto NÃO implicará reconhecimento pelo Município para
quaisquer fins de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel urbano.
Base legal: Art. 23, § 2º da Lei Comp. 96/1998
“Art. 23 (...)
§ 2º O pagamento do imposto não implicará reconhecimento pelo Município
para quaisquer fins de propriedade, do domínio útil ou da posse do imóvel
urbano.”
38. Joaquim e a incorporadora Diss Park são solidariamente obrigados ao pagamento
do IPTU incidente sobre o imóvel em tela.
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Comentário:

Assertiva correta.
Conforme preconiza a Lei Comp. 96/1998, são solidariamente obrigados ao
pagamento do IPTU o proprietário e o compromissário comprador.
Base legal: Art. 7º-A da Lei Comp. 96/1998
“Art. 7º-A Nos termos do que estabelece o artigo 124, II, do Código Tributário
Nacional - CTN, são solidariamente obrigados ao pagamento do tributo de que
trata esta Lei Complementar o proprietário e o compromissário comprador.”
39. O imóvel foi vendido pela construtora já completamente construído. Logo, o IPTU
terá de ser calculado sobre a alíquota de 1% do valor venal do imóvel.
Comentário:
Assertiva correta.
A alíquota para imóveis construídos é de 1% e a base de cálculo é o valor venal do
imóvel.
Base legal: Arts. 8º e 12 da Lei Comp. 96/1998
“Art. 8º A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Art. 12 No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do
imóvel será de 3% (três por cento) quando se tratar de imóvel não construído e
de 1% (um por cento) quando se tratar de imóvel construído.”
40. Apesar de serem a Construtora Diss e Joaquim solidariamente obrigados ao
pagamento do IPTU, o imposto será lançado obrigatoriamente no nome de
Joaquim, promissário comprador.
Comentário:
Assertiva incorreta.
Eles são sim, solidariamente obrigados ao pagamento do imposto, porém o
lançamento do IPTU poderá ser procedido indistintamente, em nome do
promitente vendedor ou do compromissário comprador, ou, de ambos
Base legal: Art. 16, § 1º da Lei Comp. 96/1998
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“Art. 16 (...)
§ 1º Tratando-se de imóvel, objeto de compromisso de venda e compra,
devidamente registrado ou averbado no Registro de Imóveis, o lançamento do
imposto poderá ser procedido indistintamente, em nome do promitente
vendedor ou do compromissário comprador, ou, de ambos.”
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Lista de Questões – IPTU
1. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou
por acessão física como definido na Lei Civil, construído ou não, localizada na
zona urbana do Município. (C/E)
2. O fato gerador do imposto ocorre anualmente, no primeiro dia útil de janeiro.
(C/E)
3. Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
do bem imóvel, nos termos da legislação tributária e civil vigentes. (C/E)
4. O espólio é pessoalmente responsável, conjuntamente com os herdeiros e
legatários, pelos débito do de cujus até a data da abertura da sucessão. (C/E)
5. Os loteamentos irregulares localizados dentro do perímetro urbano estão fora do
campo de incidência do IPTU. (C/E)
6. O valor venal do terreno será obtido pela multiplicação de sua área ou de sua
parte ideal pelo valor do metro quadrado do terreno, fixado por pauta municipal.
(C/E)
7. A incidência do imposto independe do resultado financeiro da exploração
econômica do imóvel. (C/E)
8. A base de cálculo do imposto é o preço corrente das transações no mercado
imobiliário de imóveis. (C/E)
9. A alíquota do imposto, sobre terrenos não edificados, é de 3%. (C/E)
10. O imposto é de lançamento sempre anual, respeitada a situação do imóvel no
início do exercício a que se referir a tributação. (C/E)
11. Os imóveis com construções paralisadas ou em andamento, bem como as
condenadas ou em ruínas, não estão no campo de incidência do IPTU, apesar de
poderem ser abrangidos pela incidência de taxas. (C/E)
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12. Imóvel pertencente à Nova Escola Politécnica, entidade de utilidade pública
estabelecida por lei do Município de São José do Rio Preto, não sofre incidência
de IPTU. (C/E)
13. O IPTU poderá ser lançado em conjunto com a taxa de incêndio. (C/E)
14. Paulo adquiriu bem imóvel com débitos de IPTU anteriores à data de
transferência e, por um lapso, não solicitou nenhum documento atestando a
situação fiscal de referido bem. No caso, ele é subsidiariamente responsável por
esses débitos perante a Prefeitura Municipal. (C/E)
15. Nos casos de imóvel com frente para duas vias públicas, I IPTU será lançado por
aquela em que tenha maior testada. (C/E)
16. De acordo com a Lei Complementar Municipal 96/1998, fica isento do IPTU,
desde que devidamente comprovada a situação à Secretaria da Fazenda, o
imóvel o imóvel urbano pertencente a proprietário de imóvel particular,
residencial ou comercial, situado em área atingida por catástrofes, desastres
naturais ou intempéries climáticas. (C/E)
17. Paulo, pessoa humilde que reside sozinho em um pequeno apartamento, único
imóvel que possui, e recebe apenas um salário mínimo, descobriu, em 2019, que
está com câncer no pâncreas desde 2017, iniciando imediatamente o tratamento.
Por conta disso, poderá requerer a isenção do IPTU de sua moradia, localizada no
Município de São José do Rio Preto. (C/E)
18. Grande rede internacional inaugura um novo hotel na cidade de São José do Rio
Preto. Dois meses após entrar em funcionamento, a Prefeitura Municipal inicia
uma grande obra na rua da frente do imóvel, dificultando a passagem de pessoas
e travando totalmente a circulação de carros. A obra tem duração estimada de 08
meses. Nesse caso, o imóvel poderá ser isento da cobrança do IPTU. (C/E)
19. O imposto é de lançamento anual, respeitada a situação do imóvel no início do
exercício a que se referir à tributação, em qualquer caso. (C/E)
20. Atílio, aposentado que reside com sua esposa, tem como fonte de renda familiar
apenas uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, é possuidor de um
único imóvel urbano, onde reside, sendo portador da Doença de Crohn. Caso faça
requerimento instruído com provas de cumprimento das exigências necessárias
para a sua concessão, seu imóvel poderá ser isento de IPTU. (C/E)
21. Dona Odenir é viúva, beneficiária da renda "Amparo Social ao Idoso", recebe
menos um salário mínimo mensal, e é possuidora de um apartamento, onde
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reside com seu filho. No caso em tela, esse imóvel poderá ser isento de IPTU.
(C/E)
22. Contribuinte dono de bem imóvel que venha a sofrer destelhamento e queda de
algumas paredes devido à tempestade extremamente violenta, poderá ficar
isento de IPTU por até 05 (anos), desde que seja requerido tal benefício à
Fazenda Pública Municipal, com todas as comprovações devidas. (C/E)
23. O valor venal do imóvel edificado será obtido pela soma do valor venal do
terreno com o valor da construção, subtraindo-se os valores referentes a calçadas
e outros pontos públicos. (C/E)
24. O IPTU poderá pago ser pago à vista ou em até 12 (doze) parcelas mensais e
sucessivas. (C/E)
25. O pagamento do IPTU acarretará o reconhecimento de propriedade, do domínio
útil ou da posse do imóvel urbano para fins de cobrança de ITBI. (C/E)
26. Joaquim é compromissário comprador de um apartamento localizado no
Município de São José do Rio Preto, sendo que Paulo é o dono do citado imóvel.
Consoante dita a Lei Complementar 96/1998, Joaquim só poderá ser cobrado de
débito de IPTU do citado imóvel após o Fisco esgotar todas as possibilidades de
cobrar o débito diretamente de Paulo. (C/E)
27. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, levando em
consideração, para chegar ao seu valor, entre outros, os preços correntes das
transações no mercado imobiliário e a localização e características do imóvel.
(C/E)
28. A incorporadora Delta planeja lançar um condomínio de luxo na cidade de São
José do Rio Preto. Por ocasião do lançamento, o valor venal dos imóveis
calculado em 13% (treze por cento) do menor valor do m² (metro quadrado)
atribuído na Planta Genérica de Valores para fins de IPTU de imóvel loteado,
devendo esse valor ser corrigido pelos índices oficiais do município ou revisto se
instituída nova planta genérica. (C/E)
29. Altaniro está construindo uma casa no Município de São José do Rio Preto, já
tendo levantado as paredes e, inclusive, iniciado a colocação das telhas de parte
da construção. Entretanto, devido à crise econômica, teve de paralisar sua obra.
No caso em tela, o IPTU será lançado na modalidade “imposto territorial urbana”,
uma vez que a casa ainda não está pronto e não é possível estabelecer nela
residência. (C/E)
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30. Tratando-se de imóvel, objeto de compromisso de venda e compra, devidamente
registrado ou averbado no Registro de Imóveis, o lançamento do imposto deverá
ser procedido
em nome do compromissário comprador, respondendo
solidariamente pelos débitos o promitente vendedor. (C/E)
31. Caso queira alterar a classificação do seu imóvel de “territorial” para “predial”,
para fins de lançamento do IPTU, o contribuinte deve apresentar o “habite-se” à
Secretaria Municipal da Fazenda até o primeiro dia útil do mês de Dezembro.
(C/E)
32. Basílio cedeu, a título não-oneroso, um imóvel de sua propriedade para uso da
Prefeitura como sede da nova Divisão de Cadastro de Contribuintes. No caso em
tela, o imóvel será isento de IPTU. (C/E)
33. A incidência do imposto depende da legitimidade dos títulos de aquisição da
propriedade, do domínio útil ou da posse do bem imóvel. (C/E)
34. O adquirente do imóvel é pessoalmente responsável pelos débitos de IPTU do
alienante, existente à data do título de transferência, caso não possua prova de
sua quitação. (C/E)
35. Quando parte do imóvel for constituído do solo com o que lhe seja incorporado
permanentemente, inclusive os edifícios e as construções que possam servir para
habitação e ou para o exercício de quaisquer atividades, o mesmo será
considerado predial urbano para fins de lançamento do IPTU. (C/E)
Joaquim, residente de São José do Rio Preto, comprou da Construtora Diss Park
um imóvel no primeiro lançamento do condomínio fechado “Águas Limpas”,
através de compromisso de venda e compra, devidamente registrado ou
averbado no Registro de Imóveis.
Considerando a situação acima, responda às questões 36 a 40:
36. O pagamento do imposto poderá ser feito em até 10 parcelas mensais e
consecutivas. (C/E)
37. O pagamento do imposto implicará reconhecimento pelo Município da
propriedade do imóvel urbano por parte de Joaquim. (C/E)
38. Joaquim e a incorporadora Diss Park são solidariamente obrigados ao pagamento
do IPTU incidente sobre o imóvel em tela. (C/E)
39. O imóvel foi vendido pela construtora já completamente construído. Logo, o IPTU
terá de ser calculado sobre a alíquota de 1% do valor venal do imóvel. (C/E)
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40. Apesar de serem a Construtora Diss e Joaquim solidariamente obrigados ao
pagamento do IPTU, o imposto será lançado obrigatoriamente no nome de
Joaquim, promissário comprador. (C/E)

Gabarito questões ITPTU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
E
C
E
E
E
C
E
C
E
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20

E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
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E
E
E
E
E
E
C
C
C
E
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Taxas
•

Base legal:
- Código Tributário Municipal de São José do Rio Preto (Lei 3.359/1983)

•

Explanações iniciais:

As disposições sobre as Taxas no Município de São José do Rio Preto encontram-se no
Código Tributário Municipal (Lei 3.359/1983), no Título III (Arts. 105 a 177).
Abordaremos todas as Taxas no curso, de modo que você chegue na prova e gabarite
tudo que vier a cair sobre o tema.

Força!
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Questões comentadas - Taxas
TAXAS DECORRENTES
ADMINISTRATIVA

DO

EFETIVO

EXERCÍCIO

DO

PODER

DE

POLÍCIA

1. As taxas de licença tem como fato gerador o efetivo exercício regular do poder de
polícia administrativa do Município, mediante a realização de diligencias,
exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos.
Comentário:
Assertiva correta.
Definição do fato gerador da taxas de licença.
Base legal: Art. 105 da Lei 3.359/1983
“Art. 105 As taxas de licença tem como fato gerador o efetivo exercício regular
do poder de polícia administrativa do Município, mediante a realização de
diligencias, exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos.”

2. As taxas de licença serão devidas para execução de obras públicas e particulares.
Comentário:
Assertiva incorreta.
As taxas de licença são devidas para a execução apenas de obras particular, nunca
de obras públicas.
Base legal: Art. 107, Inciso IV, da Lei 3.359/1983
“Art. 107 As taxas de licença serão devidas para:
IV - execução de obras particulares;”
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3. O valor da taxa de fiscalização de funcionamento em horário normal e especial
terá como limite máximo por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil
reais), valor este atualizado mensalmente.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O valor das taxas de fiscalização é atualizado anualmente.
Base legal: Art. 107, Parágrafo Único, da Lei 3.359/1983
“Art. 107 (...)
Parágrafo Único - O valor das taxas previstas nos incisos I e II deste artigo terão
como limite máximo por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais),
valor este atualizado anualmente, nos termos da legislação em vigor.”

4. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo
órgão competente nos limites da lei aplicável, com a observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso
ou desvio de poder.
Comentário:
Assertiva correta.
Definição de regular exercício do poder de polícia na Lei de SJRP.
Base legal: Art. 106, § 1º, da Lei 3.359/1983
“Art. 106 (...)
§ 1º Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado
pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com a observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder.”

5. A taxa para exercício da atividade do comércio ambulante como limite mínimo
por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais).
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Comentário:
Assertiva incorreta.
O limite MÁXIMO para o lançamento da taxa para exercício da atividade do
comércio ambulante é de R$ 1.000,00, e não o limite mínimo.
Base legal: Art. 107, Parágrafo Único, da Lei 3.359/1983
“Art. 107 (...)
Parágrafo Único - O valor das taxas previstas nos incisos I e II deste artigo terão
como limite máximo por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais),
valor este atualizado anualmente, nos termos da legislação em vigor.”

6. O poder de polícia administrativa será exercido em apelação a quaisquer
atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município,
dependentes ou não, nos termos deste Código, de prévia licença da Prefeitura.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O poder de polícia administrativa será exercido em apelação a quaisquer atividades
ou atos, dentre outras exigências, DEPENDENTES de prévia licença da Prefeitura, e
não “dependentes ou não” de prévia licença.
Base legal: Art. 106, 2º, da Lei 3.359/1983
“Art. 106 (...)
§ 2º O poder de polícia administrativa será exercido em apelação a quaisquer
atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município,
dependentes nos termos deste Código, de prévia licença da Prefeitura.”

7. O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que der causa ao
exercício de atividade ou a pratica de atos sujeitos ao poder de polícia
administrativa do Município.
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Comentário:
Assertiva correta.
Definição legal de contribuinte das taxas de licença. Muito importante DECORAR.
Base legal: Art. 108 da Lei 3.359/1983
“Art. 108 O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que
der causa ao exercício de atividade ou à pratica de atos sujeitos ao poder de
polícia administrativa do Município, nos termos do artigo 105.”

8. A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o custo
estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de polícia.
Comentário:
Assertiva correta.
Definição legal do valor da base de cálculo das taxas de polícia administrativa.
Também importantíssimo DECORAR esse artigo.
Base legal: Art. 109 da Lei 3.359/1983
“Art. 109 A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o
custo estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de
polícia.”

9. O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa
será procedido com base nas pautas divulgadas pela Secretaria Municipal de
Fazenda.
Comentário:
Assertiva incorreta.
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O que precede o cálculo das taxas decorrentes do poder de polícia administrativa
são as tabelas previstas na Lei 3.359/1983.
Base legal: Art. 110 da Lei 3.359/1983
“Art. 110 O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia
administrativa será procedido com base nas tabelas que acompanham cada
espécie tributária a seguir, levando em conta os períodos, critérios e alíquotas
nelas indicadas.”

10. Ao requerer a licença, o contribuinte poderá fornecer à Prefeitura os elementos e
informações necessários à sua inscrição no Cadastro Fiscal.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O contribuinte, Ao requerer a licença, DEVERÁ fornecer à Prefeitura os elementos e
informações necessários à sua inscrição no Cadastro Fiscal.
Base legal: Art. 111 da Lei 3.359/1983
“Art. 111 Ao requerer a licença, o contribuinte fornecerá à Prefeitura os
elementos e informações necessários à sua inscrição no Cadastro Fiscal.”

11. O motorista que exercer, no âmbito particular, atividade de transporte de
escolares sem a autorização da Prefeitura e sem o pagamento da respectiva taxa
de licença, ficará sujeito à correção monetária do débito, calculada mediante a
aplicação dos coeficientes fixados pelo Governo Federal, para a atualização do
valor dos créditos tributários por ele devidos.
Comentário:
Assertiva correta.
Literalidade da punição ao motorista que exercer, no âmbito particular, atividade
de transporte de escolares sem a autorização da Prefeitura e sem o pagamento da
respectiva taxa de licença.
Base legal: Art. 114, Inciso I, da Lei 3.359/1983
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“Art. 114 O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer
atos, sujeitos ao poder de polícia do Município e dependentes de prévia licença,
sem a autorização da Prefeitura, de que trata o artigo 106, § 2º, e sem o
pagamento da respectiva taxa de licença, ficará sujeito:
I - à correção monetária do débito, calculada mediante a aplicação dos
coeficientes fixados pelo Governo Federal, para a atualização do valor dos
créditos tributários;”

12. Ao contribuinte reincidente será imposta a multa equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor originário da taxa devida.
Comentário:
Assertiva verdadeira.
Literalidade da multa devida por reincidência no não pagamento da taxa.
Base legal: Art. 114, Parágrafo Único, da Lei 3.359/1983
“Art. 114 (...)
Parágrafo único. Ao contribuinte reincidente será imposta a multa equivalente a
30% (trinta por cento) do valor originário da taxa devida, com as demais
cominações deste artigo.”

13. João está exercendo a função de mototáxi no âmbito particular, no Município de
São José do Rio Preto, e não recolheu a taxa de licença para exercício da
atividade, estando sujeito, portanto, à multa de 15% (quinze por cento) sobre o
valor do débito corrigido monetariamente, até 30 (trinta) dias do vencimento.
Comentário:
Assertiva incorreta.
No caso em tela, João estará sujeito à multa de 10% sobre o valor do débito
corrigido, até 30 dias do vencimento.
Base legal: Art. 114, Inciso II, da Lei 3.359/1983
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“Art. 114 O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer
atos, sujeitos ao poder de polícia do Município e dependentes de prévia licença,
sem a autorização da Prefeitura, de que trata o artigo 106, § 2º, e sem o
pagamento da respectiva taxa de licença, ficará sujeito:
II - à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito corrigido
monetariamente, até 30 (trinta) dias do vencimento;”

14. É permitido a Prefeitura, respeitada a legislação tributária, lançar IPTU e taxa de
licença de pessoa jurídica contribuinte dos tributos de maneira conjunta. (V) Art.
112
Comentário:
Assertiva correta.
É permitido que a Prefeitura lance a taxa de licença em conjunto com outros
tributos, inclusive o IPTU.
Base legal: Art. 112 da Lei 3.359/1983
“Art. 112 As taxas de licença podem ser lança das isoladamente ou em conjunto
com outros tributos, se possível, mas dos avisos-recibos constarão,
obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos
valores.”

15. O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos,
sujeitos ao poder de polícia do Município e dependentes de prévia licença, sem a
autorização da Prefeitura e sem o pagamento da respectiva taxa de licença,
ficará sujeito à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao
mês, incidente sobre o valor originário.
Comentário:
Assertiva correta.
Literalidade sobre o valor dos juros de mora incidentes por conta do não
pagamento da taxa de licença.
Base legal: Art. 114, Inciso IV, da Lei 3.359/1983
www.aquilaconcursos.com.br

Página 161 de 188

161

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
“Art. 114 O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer
atos, sujeitos ao poder de polícia do Município e dependentes de prévia licença,
sem a autorização da Prefeitura, de que trata o artigo 106, § 2º, e sem o
pagamento da respectiva taxa de licença, ficará sujeito:
IV - à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês,
incidente sobre o valor originário.”

16. As taxas de licença serão lançadas isoladamente de outros tributos, devendo
constar dos seus respectivos avisos-recibos, obrigatoriamente, os elementos
distintivos de cada tributo e os respectivos valores.
Comentário:
Assertiva incorreta.
As taxas de licença podem ser lançadas isoladamente ou em conjunto com outros
tributos.
Base legal: Art. 112 da Lei 3.359/1983
“Art. 112 As taxas de licença podem ser lança das isoladamente ou em conjunto
com outros tributos, se possível, mas dos avisos-recibos constarão,
obrigatoriamente, os elementos distintivos de cada tributo e os respectivos
valores.”

17. A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o custo
estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de polícia,
acrescido de eventuais despesas adicionais ocorridas durante à fiscalização.
Comentário:
Assertiva incorreta.
O valor da base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o
custo estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de
polícia. Não existe acréscimo algum por conta de despesas adicionais.
Base legal: Art. 109 da Lei 3.359/1983
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“Art. 109 A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o
custo estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de
polícia.”

18. As taxas de licença serão arrecadadas antes do início ou durante a execução das
atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do
Município, mediante guia oficial preenchida pelo contribuinte, observando-se os
prazos em legislação pertinente.
Comentário:
Assertiva incorreta.
As taxas de licença serão arrecadadas SEMPRE antes do início das atividades ou da
prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município.
Base legal: Art. 113 da Lei 3.359/1983
“Art. 113 As taxas de licença serão arrecadadas antes do início das atividades ou da
prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do Município, mediante
guia oficial preenchida pelo contribuinte, observando-se os prazos estabelecidos
neste Código.”

TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
19. Após o devido processo, nova casa lotérica obteve alvará de funcionamento. O
mesmo deve, no prazo máximo de 07 dias úteis após sua emissão, ser afixado em
lugar visível do estabelecimento.
Comentário:
Assertiva incorreta.
NÃO há prazo para afixação do alvará.
Base legal: Art. 116, § 3º, da Lei 3.359/1983
“Art. 116 A licença para localização será concedida desde que as condições de
zoneamento, higiene, segurança do estabelecimento sejam adequadas a
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espécie de atividade a ser exercida, observados os requisitos da legislação
edilícias e urbanísticas do Município.”

20. Empresa que pretenda realizar comercialização de cachorros quentes e bebidas
em festividades juninas no Município de São José do Rio Preto é contribuinte da
taxa de licença para localização, mesmo se tratando de atividade temporária.
Comentário:
Assertiva correta.
Empresas que pratiquem atividade temporária são tão contribuintes da taxa de
licença para localização quando empresas que exercem atividade de caráter
permanente.
Base legal: Art. 115, caput, da Lei 3.359/1983
“Art. 115 Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique a produção
agropecuária, à indústria, ao comércio a operações financeiras, à prestação de
serviços ou a atividades similares, em caráter permanente ou temporário, só
poderá instalar mediante prévia licença da Prefeitura e pagamento da taxa de
licença para localização.”

Lista de Questões – Taxas
1. As taxas de licença tem como fato gerador o efetivo exercício regular do poder de
polícia administrativa do Município, mediante a realização de diligencias,
exames, inspeções, vistorias e outros atos administrativos. (C/E)
2. As taxas de licença serão devidas para execução de obras públicas e particulares.
(C/E)
3. O valor da taxa de fiscalização de funcionamento em horário normal e especial
terá como limite máximo por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil
reais), valor este atualizado mensalmente. (C/E)
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4. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo
órgão competente nos limites da lei aplicável, com a observância do processo
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso
ou desvio de poder. (C/E)
5. A taxa para exercício da atividade do comércio ambulante como limite mínimo
por lançamento o equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais). (C/E)
6. O poder de polícia administrativa será exercido em apelação a quaisquer
atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município,
dependentes ou não, nos termos deste Código, de prévia licença da Prefeitura.
(C/E)
7. O contribuinte das taxas de licença é a pessoa física ou jurídica que der causa ao
exercício de atividade ou a pratica de atos sujeitos ao poder de polícia
administrativa do Município. (C/E)
8. A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o custo
estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de polícia.
(C/E)
9. O cálculo das taxas decorrentes do exercício do poder de polícia administrativa
será procedido com base nas pautas divulgadas pela Secretaria Municipal de
Fazenda. (C/E)
10. Ao requerer a licença, o contribuinte poderá fornecer à Prefeitura os elementos e
informações necessários à sua inscrição no Cadastro Fiscal. (C/E)
11. O motorista que exercer, no âmbito particular, atividade de transporte de
escolares sem a autorização da Prefeitura e sem o pagamento da respectiva taxa
de licença, ficará sujeito à correção monetária do débito, calculada mediante a
aplicação dos coeficientes fixados pelo Governo Federal, para a atualização do
valor dos créditos tributários por ele devidos. (C/E)
12. Ao contribuinte reincidente será imposta a multa equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor originário da taxa devida. (C/E)
13. João está exercendo a função de mototáxi no âmbito particular, no Município de
São José do Rio Preto, e não recolheu a taxa de licença para exercício da
atividade, estando sujeito, portanto, à multa de 15% (quinze por cento) sobre o
valor do débito corrigido monetariamente, até 30 (trinta) dias do vencimento.
(C/E)
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14. É permitido a Prefeitura, respeitada a legislação tributária, lançar IPTU e taxa de
licença de pessoa jurídica contribuinte dos tributos de maneira conjunta. (C/E)
15. O contribuinte que exercer quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos,
sujeitos ao poder de polícia do Município e dependentes de prévia licença, sem a
autorização da Prefeitura e sem o pagamento da respectiva taxa de licença,
ficará sujeito à cobrança de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao
mês, incidente sobre o valor originário. (C/E)
16. As taxas de licença serão lançadas isoladamente de outros tributos, devendo
constar dos seus respectivos avisos-recibos, obrigatoriamente, os elementos
distintivos de cada tributo e os respectivos valores. (C/E)
17. A base de cálculo das taxas de polícia administrativo do Município é o custo
estimado da atividade dispendida com o exercício regular do poder de polícia,
acrescido de eventuais despesas adicionais ocorridas durante à fiscalização. (C/E)
18. As taxas de licença serão arrecadadas antes do início ou durante a execução das
atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa do
Município, mediante guia oficial preenchida pelo contribuinte, observando-se os
prazos em legislação pertinente. (C/E)
TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO
19. Após o devido processo, nova casa lotérica obteve alvará de funcionamento. O
mesmo deve, no prazo máximo de 07 dias úteis após sua emissão, ser afixado em
lugar visível do estabelecimento. (C/E)
20. Empresa que pretenda realizar comercialização de cachorros quentes e bebidas
em festividades juninas no Município de São José do Rio Preto é contribuinte da
taxa de licença para localização, mesmo se tratando de atividade temporária.
(C/E)
(na próxima aula teremos mais questões sobre Taxa de Licença para Localização)
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Gabarito questões taxas
1
2
3
4
5
6
7

C
E
E
C
E
E
C

8
9
10
11
12
13
14

C
E
E
C
C
E
C
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PAT – Processo Administrativo Tributário
•

Base legal:
- Código Tributário Municipal de São José do Rio Preto (Lei 3.359/1983)

•

Explanações iniciais:

A lei que rege o processo administrativo tributário é a Lei 3359/1983 (Código
Tributário Municipal – CTM), em seus artigos 197 a 259.
É aqui que encontraremos as disposições gerais do procedimento tributário, as
medidas preliminares, os atos iniciais da exigência do crédito tributário do Município,
decorrentes de impostos, taxas, contribuições de melhoria, penalidades e demais
acréscimos, a consulta, o processo administrativo tributário e a responsabilidade dos
agentes fiscais.

Vamos às questões!
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Questões comentadas – PAT
1. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a ciência dos atos e decisões far-se-á
pessoalmente, ou a representante, mandatário ou preposto, por carta registrada
com aviso de recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou alguém do
seu domicílio, ou por edital, integral ou resumido, publicado no Diário Oficial do
Município. Entretanto, a ciência realizada por meio eletrônico, nos termos de
norma regulamentar, supre os meios supracitados.
Comentário: A ciência dos atos e decisões pode ser feita de 3 formas:
pessoalmente, carta registrada com AR, edital. Quando for realizada por meio
eletônico supre todas essas três formas, ou seja, só ela é suficiente. Vejamos a
letra da lei:
“Art. 202 A ciência dos atos e decisões far-se-á:
I - pessoalmente, ou a representante, mandatário ou preposto, mediante
recibo datado e assinado, ou com menção da circunstancia de que houve
impossibilidade ou recusa de assinatura;
II - por carta registrada com aviso de recebimento (AR) datado e firmado pelo
destinatário ou alguém do seu domicílio;
III - por edital, integral ou resumido, publicado no Diário Oficial do Município.
§ 1º Quando o edital for de forma resumida deverá conter todos os dados
necessários à plena ciência do intimado.
§ 2º Quando, em um mesmo processo, for interessado mais de um sujeito
passivo, em relação a cada um deles serão atendidos os requisitos fixados nesta
seção para as intimações.
§ 3º A ciência realizada por meio eletrônico, nos termos de norma
regulamentar, supre os meios previstos nos incisos do caput deste artigo.”
Gabarito item CORRETO.

2. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a intimação presume-se feita na data do
recebimento, quando pessoal; na data de recebimento da carta registrada,
endereçada à parte ou ao seu representante, conforme certificado pelo A.R; 30
(trinta) dias após a publicação do Edital em veículo que sirva como Imprensa Oficial
local para a publicidade do ato.
Comentário: O único erro é dizer que a intimação presume-se feita 30 dias após a
publicação do Edital, quando o correto seria 5 dias. Atenção que essa alteração de 30
para 5 dias foi recente, em 2019.
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“Art. 203 A intimação presume-se feita:
I - quando pessoal, na data do recebimento; sendo irrelevante constar a
assinatura do interessado na mesma;
II - na data de recebimento da carta registrada, endereçada à parte ou ao seu
representante, conforme certificado pelo A.R.;
III - 05 (cinco) dias após a publicação do Edital em veículo que sirva como
Imprensa Oficial local para a publicidade do ato”
Gabarito item ERRADO.
3. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a intimação presume-se feita quando pessoal,
na data do recebimento, sendo que deve constar obrigatoriamente a assinatura do
interessado na mesma.
Comentário: é irrelevante constar a assinatura. Veja:
“Art. 203 A intimação presume-se feita:
I - quando pessoal, na data do recebimento; sendo irrelevante constar a
assinatura do interessado na mesma;”
Gabarito Item ERRADO.

4. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a notificação de lançamento será feita
pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou por edital.
Além disso, a notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá, obrigatoriamente: a qualificação do notificado e as características
do imóvel, quando for o caso; o valor do crédito tributário, sua natureza e o prazo
para recolhimento e impugnação; a disposição legal infringida, se for o caso e o
valor da penalidade; e a assinatura do chefe do órgão expedidor, ou do servidor
autorizado, e a indicação do seu cargo ou função.
Comentário: Vimos que a ciência dos atos e decisões fa-se-á pessoalmente, por carta
registrada com aviso de recebimento (AR) ou por edital. Isso está previsto nos art.
202 e 203 do CTM. O interessante é que isso vale também para a notificação de
lançamento, conforme o art. 206 do CTM, in verbis:
“Art. 206 A notificação do lançamento será feita na forma do disposto nos
artigos 202 e 203.”
Além disso, o art. 205 nos detalha o que deve conter na NL, senão vejamos:
“Art. 205 A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá, obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado e as características do imóvel, quando for o
caso;
www.aquilaconcursos.com.br

Página 170 de 188

170

ISS São José do Rio Preto (SP) – 1200 questões inéditas + 12 discursivas
II - o valor do crédito tributário, sua natureza e o prazo para recolhimento e
impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso e o valor da penalidade;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor, ou do servidor autorizado, e a
indicação do seu cargo ou função.”
Portanto, gabarito item CORRETO.

5. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a assinatura é imprescindível mesmo na
notificação de lançamento emitida por processo mecanográfico ou eletrônico.
Comentário: Na realidade, prescinde (ou seja, dispensa-se, não precisa) de
assinatura quando for processo mecanográfico ou eletrônico.
“Art. 205 (...)
§ 1º Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
mecanográfico ou eletrônico.”
Gabarito item ERRADO.

6. Sem prejuízo de outras formas de ciência, nos casos de lançamento cujo fato
gerador ocorra, de forma habitual, no primeiro dia do exercício, será enviada uma
carta registrada com aviso de recebimento (AR) cientificando todos os
contribuintes acerca do lançamento.
Comentário: imagina se a administração pública fosse enviar uma carta com aviso
de recebimento (AR) cientificando todos os contribuintes cujo FG ocorra de forma
habitual todo ano? Seria um custo desnecessário! Assim, o CTM previu que nesses
casos a notificação de lançamento será feita por edital genérico e simplificado
cientificando todos os contribuintes acerca do lançamento.
“Art. 205 A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá, obrigatoriamente:
(...)
§ 2º Sem prejuízo de outras formas de ciência, nos casos de lançamento cujo
fato gerador ocorra, de forma habitual, no primeiro dia do exercício, será
publicado edital genérico e simplificado cientificando todos os contribuintes
acerca do lançamento.”
Gabarito Item ERRADO.
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7. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), o procedimento fiscal terá início com a
lavratura de temo de início de fiscalização, a lavratura de auto de infração e
imposição de multa ou qualquer ato da Administração que caracterize o início de
apuração do credito tributário. Todavia, o procedimento fiscal não poderá ter
início com a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos, pois
caracteriza excesso de poder.
Comentário: O procedimento fiscal poderá ter início com a lavratura de termo de
apreensão de bens, livros ou documentos. O erro da assertiva é dizer que não
poderá.
“Art. 207 O procedimento fiscal terá início com:
I - a lavratura de temo de início de fiscalização;
II - a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos;
III - a notificação preliminar;
IV - a lavratura de auto de infração e imposição de multa;
V - qualquer ato da Administração que caracterize o início de apuração do
credito tributário.
Parágrafo único. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação a atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.”
Gabarito Item ERRADO.
Obs: A notificação preliminar, prevista no inciso III, era detalhada no art 214.
Entretanto, tal art. foi revogado pela LC 155/2002.

8. O termo de início de fiscalização será lavrado no estabelecimento ou local onde
se verificar a fiscalização ou a constatação da infração, em livro de escrita fiscal,
não podendo ser em separado.
Comentário: O termo de início de fiscalização poderá ser lavrado em livro de
escrita fiscal ou em separado.
“Art 209 A autoridade que presidir ou proceder a exames e diligências lavrará,
sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, consignando a data
de início e final, o período fiscalizado, os livros e documentos examinados e o
que mais possa interessar.
§ 1º O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a
fiscalização ou a constatação da infração, em livro de escrita fiscal ou em
separado, hipótese em que o temo podem ser datilografado ou impresso em
relação às palavras rituais, devendo os claros ser preenchidos a mão e
inutilizadas as entrelinhas em branco.
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§ 2º Em sendo o termo lavrado em separado, ao fiscalizado ou infrator dar-seá cópia do termo autenticado pela autoridade, contra recibo no original.”
Gabarito item ERRADO.

9. A assinatura constitui formalidade essencial à validade do termo de fiscalização,
mas não implica confissão, e em a sua falta ou recusa agravará a pena. Iniciada a
fiscalização, o agente fazendário terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
para concluí-la, salvo quando houver justo motivo de prorrogação autorizado
pela autoridade superior.
Comentário: A assertiva possui 2 erros. Primeiro deles: a assinatura não constitui
formalidade essencial à validade do termo de fiscalização. Segundo: o prazo
máximo para concluir a fiscalização é de 180 dias. Vejamos a literalidade da lei
3359/83 (CTM):
“Art 209 A autoridade que presidir ou proceder a exames e diligências lavrará,
sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, consignando a data
de início e final, o período fiscalizado, os livros e documentos examinados e o
que mais possa interessar.
§ 1º O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a
fiscalização ou a constatação da infração, em livro de escrita fiscal ou em
separado, hipótese em que o temo podem ser datilografado ou impresso em
relação às palavras rituais, devendo os claros ser preenchidos a mão e
inutilizadas as entrelinhas em branco.
§ 2º Em sendo o termo lavrado em separado, ao fiscalizado ou infrator darse-á cópia do termo autenticado pela autoridade, contra recibo no original.
§ 3º A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do termo de
fiscalização, não implica confissão, em a sua falta ou recusa agravará a pena.
§ 4º Iniciada a fiscalização, o agente fazendário terá o prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias para concluí-la, salvo quando houver justo motivo de
prorrogação autorizado pela autoridade superior.”
Gabarito item ERRADO.

10. Poderão ser apreendidos quaisquer bens móveis, inclusive mercadorias, livros ou
documentos em poder do contribuinte, do responsável ou de terceiros.
Comentário: A administração tributária poderá apreender livros, bens móveis,
mercadorias, etc que constituam prova material de infração estabelecida na
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legislação tributária, e não quaisquer livros.
“Art 210 Poderão ser apreendidos os bens móveis, inclusive mercadorias, livros
ou documentos em poder do contribuinte, do responsável ou de terceiros, que
constituam prova material de infração estabelecida na legislação tributária.”
Gabarito item ERRADO.

11. Os livros ou documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, serlhe devolvidos, mediante recibo, ficando no processo cópia de inteiro teor da
parte que deve fazer prova, caso o original não seja Indispensável a esse fim. Os
bens apreendidos serão restituídos, a requerimento, mediante deposito das
quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente,
e passado recibo, ficando retidos, até decisão final, os espécimes necessários à
prova.
Comentário: Literalidade da lei. Vejamos:
“Art. 212 Os livros ou documentos apreendidos poderão, a requerimento do
autuado, ser-lhe devolvidos, mediante recibo, ficando no processo cópia de
inteiro teor da parte que deve fazer prova, caso o original não seja
Indispensável a esse fim.
Parágrafo único. Os bens apreendidos serão restituídos, a requerimento,
mediante deposito das quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela
autoridade competente, e passado recibo, ficando retidos, até decisão final, os
espécimes necessários à prova.”
Gabarito item CORRETO.

12. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação
dos bens apreendidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apreensão,
serão os bens levados a leilão. Entretanto, quando a apreensão recair em bens de
fácil deterioração, o leilão poderá realizar-se a partir do próprio dia da
apreensão. Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo, a multa e
acréscimos devidos, será o autuado notificado para receber o excedente.
Comentário: O único erro da assertiva é o prazo em que os bens aprrendidos vão à
leilão. O correto são 60 dias. Então, grave:
Se o autuado não provar preenchimento exigência legal para liberar os bens
aprendidos (prova material de infração):
•
•

60 dias será levado a leilão (a contar da data de apreensão)
se for bens de fácil deterioração o leilão poderá ser no próprio dia da
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•

apreensão
Se a venda em leilão for em valor superior ao tributo, multa e acréscimos o
autuado receberá o valor excedente

“Art. 213 Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para
liberação dos bens apreendidos no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da apreensão, serão os bens levados a leilão.
§ 1º Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, o leilão poderá
realizar-se a partir do próprio dia da apreensão.
§ 2º Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo, a multa e
acréscimos devidos, será o autuado notificado para receber o excedente.”
Gabarito item ERRADO.
13. Verificando-se violação da legislação tributária, por ação ou omissão, ainda que
não importe em evasão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração e imposição de
multa correspondente, em duas ou mais vias, sendo a primeira entrega ao
infrator. Sabe-se ainda que o auto poderá ser lavrado cumulativamente com o
auto de apreensão. Julgue o item abaixo em relação ao auto de infração:
As omissões ou incorreções de auto acarretarão nulidade, mesmo quando do
processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do
infrator. A assinatura, por sua vez, não constitui formalidade essencial a validade
do auto, não implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena.
Comentário: As omissões ou incorreções de auto NÃO acarretarão nulidade
quando do processo constarem elementos suficientes para a determinação da
infração e do infrator. A segunda parte está de acordo com o § 1º do art. 217. Veja
a literalidade:
“Art. 2017 O auto será lavrado com precisão e clareia, sem entrelinhas,
emendas ou rasuradas, e deverá:
I - mencionar o local, o dia e hora da lavratura;
II - conter o nome do autuado e endereço e, quando existir, o número de
inscrição no cadastro da Prefeitura;
III - referir-se ao nome e endereço das testemunhas se houver;
IV - descrever o fato que constitui a infração e as circunstancias pertinentes;
V - indicar o dispositivo legal ou regulamentar violado e o da penalidade
aplicável;
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VI - fazer referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração,
quando for o caso;
VII - conter intimação ao infrator para pagar os tributos, multas e acréscimos
devidos, ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos;
VIII - assinatura do autuante aposta sobre a indicação de seu cargo ou função;
IX - assinatura do próprio autuado ou infrator, ou de representante,
mandatário ou preposto, ou da menção da circunstância de que houve
impossibilidade ou recusa de assinatura.
§ 1º As omissões ou incorreções de auto não acarretarão nulidade quando do
processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e
do infrator.
§ 2º A assinatura não constitui formalidade essencial a validade do auto, não
implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena.
§ 3º Havendo reformulação ou alteração do auto, será devolvido o prazo para
pagamento e defesa do autuado.
Art. 218 O auto poderá ser lavrado cumulativamente com o auto de
apreensão.”
Gabarito item ERRADO.
Para responder às questões 14 à 22, considere:
Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre
interpretação e aplicação da legislação tributária municipal. A consulta será
formulada através de petição dirigida ao Prefeito Municipal, com a apresentação
clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da
situação de fato e com a indicação dos dispositivos legais aplicados, instruída, se
necessário, com os documentos. Outrossim, o consulente deverá elucidar se a
consulta versa sobre hipótese em relação à qual ocorreu o fato gerador da
obrigação tributária, e, em caso positivo, a sua data. Assim, sobre a consulta e
sua previsão na lei 3359/83 (CTM), julgue:
14. Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre
interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que
protocolada após do início da ação fiscal e com obediência às normas adiante
estabelecidas.
Comentário: A consulta deve ser protocolada ANTES do início da ação fiscal. Não
faria sentido ser protocolada depois, pois a espontaneidade do sujeito passivo já
teria sido excluída. Gabarito item ERRADO.
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“Art. 221 Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta
sobre interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que
protocolada antes do início da ação fiscal e com obediência às normas adiante
estabelecidas.”
15. A empresa “Alfa” protocolou uma consulta no dia 12/05/2019 sobre a
interpretação de um dispositivo da legislação tributária municipal de São José do
Rio Preto, através de petição dirigida ao Prefeito Municipal, com a apresentação
clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da
situação de fato e com a indicação dos dispositivos legais. Sabe-se, ainda, que
não havia nenhuma ação fiscal até o referido dia em que foi protocolada a
consulta. No dia 03/06/2019, a administração tributária decidiu sobre a matéria
da consulta e a empresa “Alfa” tomou ciência no mesmo dia. Dessa meneira,
nenhum procedimento fiscal poderá ser instaurado contra a empresa “Alfa”,
relativamente à espécie consultada, a partir do dia 03/06/2019 até o dia
23/06/2019.
Comentário: Atenção aos prazos!! Ainda mais da consulta, que é um tema bem
recorrente em provas. Vamos por partes. Primeira dúvida que pode surgir é quanto
a contagem dos prazos. Vejamos o que diz o CTM:
“Art. 200 Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento.”
Assim:
•
•

EXCLUIR -> DIA DE INÍCIO
INCLUIR -> DIA DO VENCIMENTO

A consulta “protege” o contribuinte de sofrer alguma ação fiscal (desde que
protocolada antes do início de uma ação fiscal), pois ele está justamente tirando
uma dúvida daquele fato. Vejamos o que diz o CTM:
“Art. 223 Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte
responsável relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da
consulta, até o vigésimo (20º) dia subsequente à data da ciência da resposta.”
Ok, aí fica na nossa cabeça esses 20 dias e ai contamos 03/06/2019 até
23/06/2019 tem 20 dias (excluí-se na contagem o dia 03/06 e incluí-se o dia
23/06). Marcamos verdadeira a achamos que acertamos por ter decorado o prazo
de 20 dias. Mas pergunto, está correto? NÃO!! Repare que é a partir da
apresentação da consulta até o vigésimo dia subsequente à data da ciência da
resposta. Ou seja, o correto seria que entre os dias 12/05/2019 até 23/06/2019
não poderia haver nenhum procedimento fiscal contra a empresa “Alfa”.
Gabarito item ERRADO.
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16. Considerando a mesma empresa “Alfa”, suponha que a resposta à consulta foi no
sentido da exigibilidade de obrigação, sendo que o fato gerador já ocorreu.
Assim, a autoridade julgadora, ao intimar a empresa “Alfa” para ciência da
decisão, determinará o cumprimento da mesma até o dia 23/06/2019.
Comentário: Vejamos o que prevê o CTM quando a consulta for no sentido da
exigibilidade de obrigação:
“Art. 225 Quando a resposta à consulta for no sentido da exigibilidade de
obrigação, cujo fato gerador já tiver ocorrido, a autoridade julgadora, ao
intimar o consulente para ciência da decisão, determinará o cumprimento da
mesma, fixando o prazo de 20 (vinte) dias.”
Perceba que o prazo para o contribuinte comprir é de 20 dias, contando da ciência
da decisão. Como a ciência foi no dia 03/06/2019, a empresa “Alfa” terá até o dia
23/06/2019 para cumprir a obrigação.
Gabarito item CORRETO.

17. A empresa “Beta” recebeu um auto de infração. Para sua surpresa, o auto de
infração tinha sido lavrado cumulativamente com o auto de apreensão de seus
livros fiscais. Tomado por dúvida se era possível lavra o auto de infração
cumulativamente com o auto de apreensão, formulou uma consulta. Nesse caso,
não produzirá efeito a consulta formulada, sendo declarada ineficaz e
determinado o arquivamento, pois a matéria da consulta está definida em
disposição literal da lei 3359/83 (CTM).
Comentário: Se a matéria da consulta estiver literalmente na lei, não que se falar
em consulta, pois já está claro na lei. Dessa forma, não produzirá efeito a consulta
caso o contribuinte a formule.
“Art. 224 Não produzirá efeito a consulta formulada:
(...)
V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da Lei
Tributária;”
Ademais, há previsão literal na lei que o auto de infração pode ser lavrado
cumulativamente com o auto de apreensão. Ou seja, a consulta formulada não
produzirá efeito.
“Art. 218 O auto poderá ser lavrado cumulativamente com o auto de
apreensão.”
Gabarito item CORRETO.
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18. Não produzirá efeito a consulta formulada por quem estiver sob procedimento
fiscal instaurado.
Comentário: Cuidado com esse tipo de questão. Parece correta, mas não é, pois
está incompleta. A consulta formulada não produzirá efeito por quem estiver sob
procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se relacionem com a matéria
consultada.
“Art. 224 Não produzirá efeito a consulta formulada:
(...)
II - por quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que
se relacionem com a matéria consultada;”
Gabarito item ERRADO.

19. Não produzirá efeito a consulta formulada quando não descrever, completa e
exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos
necessários à solução, sem exceção.
Comentário: o item está errado, pois há exceção sim: quando a inexatidão ou
omissão for excussável pela autoridade julgadora. Vejamos a literalidade do CTM:
“Art. 224 Não produzirá efeito a consulta formulada:
(...)
VI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir,
ou não contiver os elementos necessários à solução, salvo se a inexatidão ou
omissão for excussável pela autoridade julgadora.”
Gabarito item ERRADO.
Por fim, memorize os caso em que a consulta não terá efeito:
Art. 224 Não produzirá efeito a consulta formulada:
I - em desacordo com o artigo 220;
II - por quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que
se relacionem com a matéria consultada;
III - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da
consulta;
IV - quando o fato já tiver sido objeto de decisão anterior, ainda não
modificada, proferida em consulta, ou litígio em que tenha sido parte o
consulente;
V - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da Lei
Tributária;
VI - quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir,
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ou não contiver os elementos necessários à solução, salvo se a inexatidão ou
omissão for excussável pela autoridade julgadora.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a consulta será declarada
ineficaz e determinado o arquivamento.

20. A empresa “Delta” obteve uma responsa à consulta no sentido da exigibilidade
da obrigação. No entanto, a empresa “Delta” não concorda com a decisão da
consulta. Nessa caso, ela poderá entrar com recurso conta tal decisão, pois é
direito do contribuinte ter a reapreciação da matéria.
Comentário: Grave: NÃO cabe recurso de decisão proferida em processo de
consulta. Vejamos o que diz o CTM:
“Art. 227 Não cabe pedido de reconsideração ou recurso de decisão proferida
em processo de consulta.”
Gabarito item ERRADO.

21. O consulente poderá fazer cessar no todo ou em parte, a oneração de eventual
credito tributário, efetuando seu pagamento ou depósito obstativo, cujas
importâncias serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
notificação do interessado.
Comentário: guarde os prazos!!! A assertiva está correta e condizente com o art.
226 do CTM.
“Art. 226 O consulente poderá fazer cessar no todo ou em parte, a oneração de
eventual credito tributário, efetuando seu pagamento ou depósito obstativo,
cujas importâncias serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados da notificação do interessado.”
Gabarito item CORRETO.

22. A solução dada à consulta não poderá ter efeito normativo, pois refere-se apenas
inter partes.
Comentário: o item está errado, pois a consulta poderá ter efeito normativo sim,
quando adotada em circular expedida pela autoridade competente.
“Art. 227
Parágrafo único. A solução dada à consulta terá efeito normativo quando
adotada em circular expedida pela autoridade competente.”
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Gabarito item ERRADO.

23. Ao processo administrativo tributário aplicam-se integralmente as disposições do
processo administrativo comum.
Comentário: item errado, pois a aplicação do processo administrativo comum é
subsidiária. Veja:
“Art. 228 Ao processo administrativo tributário aplicam-se subsidiariamente as
disposições do processo administrativo comum.”
Gabarito item ERRADO.

24. Não será admitido pedido de reconsideração de qualquer decisão.
Comentário: O pedido de reconsideração é uma solicitação da revisão de uma
decisão já tomada e é direcionado à mesma autoridade que já havia pronunciado
uma decisão anteriormente. A assertiva é a literalidade da lei e está correta.
“Art. 232 Não será admitido pedido de reconsideração de qualquer decisão.”
Gabarito item CORRETO.

25. É facultado ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, durante a
fluência dos prazos, ter vista dos processos em que for parte, pelo prazo de 15
(quinze) dias.
Comentário: A vista dos processos é pelo prazo de 5 dias!!
“Art. 233 É facultado ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado,
durante a fluência dos prazos, ter vista dos processos em que for parte, pelo
prazo de 5 (cinco) dias.”
Gabarito item ERRADO.

26. Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte, mediante
recibo, mesmo que prejudiquem a decisão, exigindo-se a sua substituição por
cópias autenticadas.
Comentário: A restituição dos documentos apresentados pela parte tem uma
condicional: desde que não prejudique a decisão. Ou seja, não é “mesmo que
prejudique a decisão”, mas sim “ desde que não prejudique a decisão” . Veja:
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“Art. 234 Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte,
mediante recibo, desde que não prejudiquem a decisão, exigindo-se a sua
substituição por cópias autenticadas.”
Gabarito item ERRADO.

27. Quando, no decorrer da ação fiscal, forem apurados novos fatos, envolvendo a
parte ou outras pessoas, ser-lhes-á marcado metade do prazo para apresentação
de defesa, no mesmo processo.
Comentário: quando no decorrer da ação fiscal houver fatos novos, nada mais
justo que o prazo ser igual ao da apresentação da defesa. Portanto, está errado o
trecho “metado do prazo”.
“Art. 235 Quando, no decorrer da ação fiscal, forem apurados novos fatos,
envolvendo a parte ou outras pessoas, ser-lhes-á marcado igual prazo para
apresentação de defesa, no mesmo processo.”
Gabarito item ERRADO.

28. Sabe-se que a impugnação de exigência fiscal instaura a fase contraditória.
Assim, a partir da Notificação do lançamento ou do Auto de Infração e Imposição
de Multa o contribuinte ou infrator terá 30 (trinta) dias de prazo para pagar o
débito.
Comentário: Exato! O prazo para o contribuinte infrator pagar o débito é de 30
dias, a partir da NL ou do AI.
“Art. 237 A partir da Notificação do lançamento ou do Auto de Infração e
Imposição de Multa o contribuinte ou infrator terá 30 (trinta) dias de prazo
para pagar o débito.”
Gabarito item CORRETO.

29. A impugnação será protocolada e dirigida ao Secretário Municipal de Fazenda e
deverá conter a qualificação do interessado, o número do contribuinte no
cadastro respectivo e o endereço para receber a intimação; a matéria de fato ou
de direito em que se fundamenta; as provas do alegado e a indicação das
diligências que pretenda sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem; e o
pedido formulado de modo claro e preciso.
Comentário: A assertiva está quase correta, mas erra por um detalhe: a
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impugnação protocolada não será dirigida ao Secretário Municipal de Fazenda, mas
sim ao Prefeito.
“Art. 238 A impugnação sem protocolada e dirigida ao Prefeito Municipal e
deverá conter:
I - a qualificação do interessado, o número do contribuinte no cadastro
respectivo e o endereço para receber a intimação;
II - matéria de fato ou de direito em que se fundamenta;
III - as provas do alegado e a indicação das diligências que pretenda sejam
efetuadas com os motivos que a justifiquem;
IV - o pedido formulado de modo claro e preciso.”
Gabarito item ERRADO.
30. A empresa “Gama”, localizada em São José do Rio Preto, foi notificada do
lançamento do ISSQN. Dessa maneira, o crédito tributário foi regularmente
constituído e a administração tributária procedeu à cobrança do crédito
tributário. Ocorre que a empresa “Gama” discordou do lançamento e protocolou
uma impugnação, devidamente dirigida ao Prefeito Municipal, instaurando,
assim, a fase contraditória. Mesmo após a impugnação instaurada, a Prefeitura
de São José do Rio Preto continuou cobrando o crédito tributário, expedindo
ainda certidão positiva de débitos do ISSQN. Nesse caso, a Prefeitura de São José
do Rio Preto procedeu de maneira correta, pois a impugnação não tem nenhum
efeito na cobrança do débito devido pela empresa “Gama”.
Comentário: A administração tributária nesse caso procedeu erroneamente, uma
vez que a a impugnação terá efeito suspensivo da cobrança:
“Art. 239 A impugnação terá efeito suspensivo da cobrança.
Art. 295 O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só poderá ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de oficio de autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 297.
Art. 298 Suspendem a exigibilidade do credito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos dos artigos 239, 247 e 250.
IV - a concessão de medida liminar em mandato de segurança.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
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Art. 198 Terá os mesmos efeitos de certidão negativa aquela que consigne a
existência de créditos tributários não vencidos, em curso de cobrança executiva,
em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa.”
Ademais, como a impugnação suspenderá a exigibilidade do crédito tributário, a
certidão deverá ser a positiva com efeito de negativa, e não a negativa, conforme
os supracitados artigos 298 e 198. Portanto, Gabarito item ERRADO, uma vez que
o procedimento da Prefeitura foi errado.

Lista de Questões – PAT
1. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a ciência dos atos e decisões far-se-á
pessoalmente, ou a representante, mandatário ou preposto, por carta registrada
com aviso de recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou alguém do
seu domicílio, ou por edital, integral ou resumido, publicado no Diário Oficial do
Município. Entretanto, a ciência realizada por meio eletrônico, nos termos de
norma regulamentar, supre os meios supracitados. (C/E)
2. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a intimação presume-se feita na data do
recebimento, quando pessoal; na data de recebimento da carta registrada,
endereçada à parte ou ao seu representante, conforme certificado pelo A.R; 30
(trinta) dias após a publicação do Edital em veículo que sirva como Imprensa
Oficial local para a publicidade do ato. (C/E)
3. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a intimação presume-se feita quando
pessoal, na data do recebimento, sendo que deve constar obrigatoriamente a
assinatura do interessado na mesma. (C/E)
4. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a notificação de lançamento será feita
pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou por edital.
Além disso, a notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra
o tributo e conterá, obrigatoriamente: a qualificação do notificado e as
características do imóvel, quando for o caso; o valor do crédito tributário, sua
natureza e o prazo para recolhimento e impugnação; a disposição legal infringida,
se for o caso e o valor da penalidade; e a assinatura do chefe do órgão expedidor,
ou do servidor autorizado, e a indicação do seu cargo ou função. (C/E)
5. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), a assinatura é imprescindível mesmo na
notificação de lançamento emitida por processo mecanográfico ou eletrônico.
(C/E)
6. Sem prejuízo de outras formas de ciência, nos casos de lançamento cujo fato
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gerador ocorra, de forma habitual, no primeiro dia do exercício, será enviada
uma carta registrada com aviso de recebimento (AR) cientificando todos os
contribuintes acerca do lançamento. (C/E)
7. De acordo com a lei 3359/83 (CTM), o procedimento fiscal terá início com a
lavratura de temo de início de fiscalização, a lavratura de auto de infração e
imposição de multa ou qualquer ato da Administração que caracterize o início de
apuração do credito tributário. Todavia, o procedimento fiscal não poderá ter
início com a lavratura de termo de apreensão de bens, livros ou documentos,
pois caracteriza excesso de poder. (C/E)
8. O termo de início de fiscalização será lavrado no estabelecimento ou local onde
se verificar a fiscalização ou a constatação da infração, em livro de escrita fiscal,
não podendo ser em separado. (C/E)
9. A assinatura constitui formalidade essencial à validade do termo de fiscalização,
mas não implica confissão, e em a sua falta ou recusa agravará a pena. Iniciada a
fiscalização, o agente fazendário terá o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias
para concluí-la, salvo quando houver justo motivo de prorrogação autorizado
pela autoridade superior. (C/E)
10. Poderão ser apreendidos quaisquer bens móveis, inclusive mercadorias, livros ou
documentos em poder do contribuinte, do responsável ou de terceiros. (C/E)
11. Os livros ou documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, serlhe devolvidos, mediante recibo, ficando no processo cópia de inteiro teor da
parte que deve fazer prova, caso o original não seja Indispensável a esse fim. Os
bens apreendidos serão restituídos, a requerimento, mediante deposito das
quantias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente,
e passado recibo, ficando retidos, até decisão final, os espécimes necessários à
prova. (C/E)
12. Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação
dos bens apreendidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da apreensão,
serão os bens levados a leilão. Entretanto, quando a apreensão recair em bens de
fácil deterioração, o leilão poderá realizar-se a partir do próprio dia da
apreensão. Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo, a multa e
acréscimos devidos, será o autuado notificado para receber o excedente. (C/E)
13. Verificando-se violação da legislação tributária, por ação ou omissão, ainda que
não importe em evasão fiscal, lavrar-se-á o auto de infração e imposição de
multa correspondente, em duas ou mais vias, sendo a primeira entrega ao
infrator. Sabe-se ainda que o auto poderá ser lavrado cumulativamente com o
auto de apreensão. Julgue o item abaixo em relação ao auto de infração:
As omissões ou incorreções de auto acarretarão nulidade, mesmo quando do
processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e do
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infrator. A assinatura, por sua vez, não constitui formalidade essencial a validade
do auto, não implica confissão, nem a sua falta ou recusa agravará a pena. (C/E)

Para responder às questões 14 à 22, considere:
Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre
interpretação e aplicação da legislação tributária municipal. A consulta será
formulada através de petição dirigida ao Prefeito Municipal, com a apresentação
clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da
situação de fato e com a indicação dos dispositivos legais aplicados, instruída, se
necessário, com os documentos. Outrossim, o consulente deverá elucidar se a
consulta versa sobre hipótese em relação à qual ocorreu o fato gerador da
obrigação tributária, e, em caso positivo, a sua data. Assim, sobre a consulta e
sua previsão na lei 3359/83 (CTM), julgue:
14. Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta sobre
interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que
protocolada após do início da ação fiscal e com obediência às normas adiante
estabelecidas. (C/E)
15. A empresa “Alfa” protocolou uma consulta no dia 12/05/2019 sobre a
interpretação de um dispositivo da legislação tributária municipal de São José do
Rio Preto, através de petição dirigida ao Prefeito Municipal, com a apresentação
clara e precisa de todos os elementos indispensáveis ao entendimento da
situação de fato e com a indicação dos dispositivos legais. Sabe-se, ainda, que
não havia nenhuma ação fiscal até o referido dia em que foi protocolada a
consulta. No dia 03/06/2019, a administração tributária decidiu sobre a matéria
da consulta e a empresa “Alfa” tomou ciência no mesmo dia. Dessa meneira,
nenhum procedimento fiscal poderá ser instaurado contra a empresa “Alfa”,
relativamente à espécie consultada, a partir do dia 03/06/2019 até o dia
23/06/2019. (C/E)
16. Considerando a mesma empresa “Alfa”, suponha que a resposta à consulta foi no
sentido da exigibilidade de obrigação, sendo que o fato gerador já ocorreu.
Assim, a autoridade julgadora, ao intimar a empresa “Alfa” para ciência da
decisão, determinará o cumprimento da mesma até o dia 23/06/2019. (C/E)
17. A empresa “Beta” recebeu um auto de infração. Para sua surpresa, o auto de
infração tinha sido lavrado cumulativamente com o auto de apreensão de seus
livros fiscais. Tomado por dúvida se era possível lavra o auto de infração
cumulativamente com o auto de apreensão, formulou uma consulta. Nesse caso,
não produzirá efeito a consulta formulada, sendo declarada ineficaz e
determinado o arquivamento, pois a matéria da consulta está definida em
disposição literal da lei 3359/83 (CTM). (C/E)
18. Não produzirá efeito a consulta formulada por quem estiver sob procedimento
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fiscal instaurado. (C/E)
19. Não produzirá efeito a consulta formulada quando não descrever, completa e
exatamente, a hipótese a que se referir, ou não contiver os elementos
necessários à solução, sem exceção. (C/E)
20. A empresa “Delta” obteve uma responsa à consulta no sentido da exigibilidade
da obrigação. No entanto, a empresa “Delta” não concorda com a decisão da
consulta. Nessa caso, ela poderá entrar com recurso conta tal decisão, pois é
direito do contribuinte ter a reapreciação da matéria. (C/E)
21. O consulente poderá fazer cessar no todo ou em parte, a oneração de eventual
credito tributário, efetuando seu pagamento ou depósito obstativo, cujas
importâncias serão restituídas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da
notificação do interessado. (C/E)
22. A solução dada à consulta não poderá ter efeito normativo, pois refere-se apenas
inter partes. (C/E)
23. Ao processo administrativo tributário aplicam-se integralmente as disposições do
processo administrativo comum. (C/E)
24. Não será admitido pedido de reconsideração de qualquer decisão. (C/E)
25. É facultado ao contribuinte, responsável, autuado ou interessado, durante a
fluência dos prazos, ter vista dos processos em que for parte, pelo prazo de 15
(quinze) dias. (C/E)
26. Poderão ser restituídos os documentos apresentados pela parte, mediante
recibo, mesmo que prejudiquem a decisão, exigindo-se a sua substituição por
cópias autenticadas. (C/E)
27. Quando, no decorrer da ação fiscal, forem apurados novos fatos, envolvendo a
parte ou outras pessoas, ser-lhes-á marcado metade do prazo para apresentação
de defesa, no mesmo processo. (C/E)
28. Sabe-se que a impugnação de exigência fiscal instaura a fase contraditória.
Assim, a partir da Notificação do lançamento ou do Auto de Infração e Imposição
de Multa o contribuinte ou infrator terá 30 (trinta) dias de prazo para pagar o
débito. (C/E)
29. A impugnação será protocolada e dirigida ao Secretário Municipal de Fazenda e
deverá conter a qualificação do interessado, o número do contribuinte no
cadastro respectivo e o endereço para receber a intimação; a matéria de fato ou
de direito em que se fundamenta; as provas do alegado e a indicação das
diligências que pretenda sejam efetuadas com os motivos que a justifiquem; e o
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pedido formulado de modo claro e preciso. (C/E)
30. A empresa “Gama”, localizada em São José do Rio Preto, foi notificada do
lançamento do ISSQN. Dessa maneira, o crédito tributário foi regularmente
constituído e a administração tributária procedeu à cobrança do crédito
tributário. Ocorre que a empresa “Gama” discordou do lançamento e protocolou
uma impugnação, devidamente dirigida ao Prefeito Municipal, instaurando,
assim, a fase contraditória. Mesmo após a impugnação instaurada, a Prefeitura
de São José do Rio Preto continuou cobrando o crédito tributário, expedindo
ainda certidão positiva de débitos do ISSQN. Nesse caso, a Prefeitura de São José
do Rio Preto procedeu de maneira correta, pois a impugnação não tem nenhum
efeito na cobrança do débito devido pela empresa “Gama”. (C/E)

Gabarito questões PAT
1
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9
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E
E
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