
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo Esquematizado 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 
Equipe Pedagógica 
 



 
 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 
 

 

Conceito: o Direito Tributário é PÚBLICO, OBRIGACIONAL E 

COMUM. Atenção: Não se encaixam no conceito de tributo: 

Royalties; 
Foro e Laudêmio; 
Tarifa Portuária cobrada pela Infraero; 
Seguro Apagão. 
Conforme entendimento do STF, instrumento municipal denominado pelo STF de          
OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CRIAR O SOLO, TAMBÉM         
DENOMINADO SOLO CRIADO, previsto no Estatuto das  Cidades. 

 
Natureza Jurídica: Nos moldes do art. 4º CTN, a natureza jurídica de cada tributo é               
verificada de acordo com seu fato gerador, não importando: O nome dado a esta; Suas               
características formais; A destinação estabelecida para a sua arrecadação. 

 
 

Cuidado: Você deve prestar atenção ao que a prova te induz. Se questionar apenas              
a natureza jurídica do tributo nos termos do artigo 4º do CTN, utilize a interpretação               
literal. Entretanto, se a prova induzir que quer saber o entendimento doutrinário, saiba que              
para a doutrina mais moderna do Direito Tributário, a base de cálculo é relevante para               
definir e a natureza jurídica do tributo. Ademais, caso a questão induza a análise da natureza                
jurídica conforme a Constituição Federal de 1988, saiba que a destinação é relevante para              
definição da natureza jurídica das Contribuições Sociais. Assim, fique atento(a) ao           
comanda da questão. 

 
 

Legislação Tributária: nos moldes do art. 96 do CTN, a expressão “legislação tributária”             
compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas             
complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles               
pertinentes. 

 

São normas complementares (art. 100, CTN):  

a) Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas: são normas          
editadas pelos servidores da administração tributária e visam a detalhar a aplicação das             

 



 
normas que complementam.  

b) As decisões dos órgãos coletivos e singulares de jurisdição administrativa a que             
a lei atribua eficácia normativa.  

c) As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas.  

d) Os convênios que entre si venham a celebrar a União, os Estados, o Distrito               
Federal e os Municípios. 

Atenção ao disposto  no artigo  103,  CTN (PRESTE ATENÇÃO NOS PRAZOS): 
 

Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor: 
 
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na 
data da sua publicação; 

II - as decisões a que se refere o inciso II do artigo 100, quanto a seus 
efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua publicação; 

III - os convênios a que se refere o inciso IV do artigo 100, na data neles 
prevista. 

 
 
 

Integração e  interpretação da legislação tributária: 
 

Nesse tema, basta a leitura  atenta do Código  Tributário  Nacional: 

 
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para           
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada: 
I - a analogia; 
II - os princípios gerais de direito      
tributário; III - os princípios gerais de       
direito público; IV - a eqüidade. 
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não              
previsto em lei. 
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de              
tributo devido. 

 
No que tange à interpretação da legislação tributária, leia o artigo 111 do CTN: 

 
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre: 
 I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - outorga de isenção; 
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

 

 



 

Já no que se refere à interpretação nos casos de infrações, tem-se o artigo 112 do CTN: 

 
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,            
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida           
quanto: I - à capitulação legal do fato; 
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou             
extensão dos seus efeitos; 
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; 
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. 

 
 

 
❖ Princípio da Legalidade Tributária 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,          
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

 
O princípio da legalidade é a base do nas normas de um Estado Democrático de Direito. Assim                 
como a pena em direito penal, também ninguém pode estabelecer um tributo sem que haja lei anterior                 
que o defina.  
 
Para tanto, a criação, extinção, alteração, aumento ou redução de um tributo terá sua previsão em Lei                 
Ordinária, ou seja, a lei tributária que deverá estabelecer alíquota, base de cálculo, sujeito ativo e passivo                 
do tributo, multa e fato gerador, enfim, para tudo no direito tributário depende de lei. 
 

Tributos criados por Lei Complementar: 
 

o empréstimos compulsórios 
o imposto sobre grandes fortunas 
o impostos residuais; e  
o novas fontes de custeio da seguridade. 

 
A Medida Provisória no direito tributário: 
 

Art. 62, CF/88 Em caso de relevância e urgência, o Presidente da            
República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo          
submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.  (Redação dada pela        
Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de          
impostos, exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II, só               
produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido         
convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.   (Incluído            
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pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)  
 

Ou seja, através de MP é permitido o aumento ou a criação de um tributo, desde que respeitado o                   
prazo estabelecido no §2º do art. 62, CF/88. 

 
Tributos que podem ter alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo (decreto presidencial             
ou portaria do Ministério da Fazenda): 
 

o Imposto de Importação – II (tributo federal) 
o Imposto de Exportação – IE (tributo federal) 
o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – IPI (tributo federal) 
o Imposto sobre Produtos Industrializados – IOF (tributo federal) 
o CIDE Combustíveis – CIDE (contribuição interventiva) 
o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço – ICMS           

Combustível (tributo estadual) 
 
JULGADOS: 
 

Os requisitos para o parcelamento devem ser fixados em lei específica e atos infralegais              
não poderão impor condições não previstas nesta lei 
Origem: STJ  
As condições para a concessão de parcelamento tributário devem estrita observância ao            
princípio da legalidade e não há autorização para que atos infralegais tratem de condições              
não previstas na lei de regência do benefício. STJ. 1ª Turma. REsp 1739641-RS, Rel. Min.               
Gurgel de Faria, julgado em 21/06/2018 (Info 629). 
 
Princípio da legalidade tributária e lei que delega a fixação do valor da taxa para ato                
infralegal, desde que respeitados os parâmetros máximos 
Origem: STF  
Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo               
infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor                
esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual               
superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. STF. Plenário. RE           
838284/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/10/2016 (repercussão geral) (Info 842 e             
844). 

 
 

❖ Princípio da Anterioridade Tributária 
  

Princípio também conhecido como princípio da não-surpresa, trata-se de proporcionar prazo           
mínimo e justo entre a publicação da lei e a sua força vinculante.  
 

Princípio da anterioridade anual: 
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é           
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm#art1
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0c2a1b8eada4803abd90386df241cbf3?categoria=14&subcategoria=148
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/0c2a1b8eada4803abd90386df241cbf3?categoria=14&subcategoria=148
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a8?categoria=14&subcategoria=148
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/a7c628dced6a691f1fd31aebc647a0a8?categoria=14&subcategoria=148


 
III - cobrar tributos: 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os              
instituiu ou aumentou;    (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

 
Princípio da anterioridade nonagesimal: 
 

Significa que um tributo criado ou majorado em um ano só poderá ser cobrado no ano                
seguinte. Para que se obedeça a alínea “c” do art. 150, III também: c) antes de decorridos noventa dias da                    
data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea                  
b;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003).  
 
Exceções: 
 
Tributos cobrados de forma imediata:  
 

o Imposto de Importação – II  
o Imposto de Exportação – IE  
o Imposto sobre Produtos Industrializados – IOF 
o Empréstimos compulsórios de calamidade pública ou guerra;e  
o Imposto Extraordinário de Guerra – IEG 
o CIDE Combustíveis – CIDE  
o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço – ICMS           

Combustível  

Tributos que respeitam a anterioridade nonagesimal (noventa dias):  

o IPI  
o Contribuições Sociais do artigo 195 da CF 
o Cide Combustíveis; e  
o ICMS combustíveis. 

 

Tributos que respeitam apenas à anterioridade anual:  

o Imposto de Renda - IR 
o Alterações na base de cálculo do IPTU; e  
o Alterações na base de cálculo do IPVA. 

 
JULGADOS: 

 
Norma que altera o prazo de pagamento do tributo 
Origem: STF  
Súmula vinculante 50-STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se                
sujeita ao princípio da anterioridade. 
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❖ Princípio da Isonomia Tributária 
 
 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,          
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem          
em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de         
ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente        
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
  

Trata-se de outro princípio com raio de ação superior ao universo tributário. Verdadeiro elemento              
conformador da ordem jurídica como um todo, fixa a premissa de que todos são iguais perante a lei. 

Nesse sentido: 

1. Non olet – o dinheiro não tem cheiro, isto é, não interessa para o fisco de onde vem o                  
dinheiro do contribuinte, razão pela qual atividades criminosas e rendas de origem            
ilícitas são tributadas. 

2. A incapacidade civil é irrelevante para o Direito Tributário, ou seja, os civilmente             
incapazes também pagam tributos. 

 
❖ Princípio da Irretroatividade Tributária 

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,          
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
III - cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da             
lei que os houver instituído ou aumentado; 
 
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos         
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja         
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do           
artigo 116. 

 

Exceções: 

● Quando for expressamente interpretativa; 

● Quando deixar de ser definida como infração; deixar de ser tratado como contrário; cominada 
pensalidade menos severa. 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: 
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a           
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; 
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
a) quando deixe de defini-lo como infração; 

 



 
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou             
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta             
de pagamento de tributo; 
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao               

tempo da sua prática. 
 

Como este tema está sendo cobrado em prova: 
 
Prova: CESPE - 2015 - AGU - Advogado da União 
Acerca dos princípios constitucionais tributários, julgue o item subsequente. 
 
De acordo com o princípio da legalidade, fica vedada a criação ou a majoração de tributos, bem como a 
cominação de penalidades em caso de violação da legislação tributária, salvo por meio de lei. 
 

o Certo 
 

o Errado 
 
Gabarito “CERTO”, porque: 
 
De acordo com o Art. 150 [CF/88].  
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito               
Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
 
Art. 9º [CTN] É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
I- instituir ou majorar tributos sem que a lei o estabeleça, ressalvado, quanto à majoração, o disposto nos                
artigos 21, 26 e 65; 
 
Art. 97 [CTN]. Somente a lei pode estabelecer: 
I-a instituição de tributos, ou a sua extinção; 
II-a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65; 
V-a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos,  
ou para outras infrações nela definidas; 
 
Prova: CESPE - 2015 - AGU - Advogado da União 
Acerca dos princípios constitucionais tributários, julgue o item subsequente. 
 
Conforme o princípio da irretroatividade da lei tributária, não se admite a cobrança de tributos em relação 
a fatos geradores ocorridos em período anterior à vigência da lei que os instituiu ou aumentou. Entretanto, 
o Código Tributário Nacional admite a aplicação retroativa de lei que estabeleça penalidade menos severa 
que a prevista na norma vigente ao tempo da prática do ato a que se refere, desde que não tenha havido 
julgamento definitivo. 

o Certo 
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o Errado 

Gabarito “Certo”, porque: 
 
Conforme preceitua o CTN, a lei retroativa da qual advier penalidade mais branda poderá ser aplicada, 
desde que o julgamento não seja definitivo. 
Art. 106 e incisos do CTN. 
 
 
 

 
 
 

O art. 5º do CTN elege três espécies tributárias. Esse artigo está superado (e também não foi 
recepcionado pela Constituição) porque em vez de 3, existem 5 espécies tributárias que são: 

Impostos; 
Taxas; 
Contribuições de Melhoria; 
Empréstimos Compulsórios; e 

Contribuições especiais.  

 
Obs.: É a posição PENTAPARTIDA do STF: Ou seja, existem 5 tributos. 

 
 
IMPOSTOS 
 

É um tributo NÃO VINCULADO porque se paga imposto independentemente de qualquer            
atuação estatal. 

 
Os impostos são tributos de ARRECADAÇÃO NÃO VINCULADA. Sua receita presta-se           
ao financiamento de atividades gerais do Estado, remunerando os serviços universais (uti            
universi) que, por não gozarem de referibilidade (especificidade e divisibilidade), não           
podem  ser custeadas por intermédio de taxas. 

 

A competência para instituir impostos é atribuída pela CF de maneira enumerada e privativa              
a cada ente federado. 

 

Não obstante, a União pode instituir, mediante LEI COMPLEMENTAR, novos impostos,           
desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios               
dos discriminados na CF. (IMPOSTOS RESIDUAIS) 

 
Além da competência residual, a União detém as competências para criar, na iminência ou              

 



 
no caso de guerra externa, IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS DE GUERRA (não          
necessariamente por lei complementar,), compreendidos ou não em sua competência          
tributária. 

 
A União tem competência privativa para criar os seguintes impostos: 

o Imposto  de Importação – II 
o Imposto  de exportação – IE 
o Imposto de Produto Industrializado – IPI 
o Imposto sobre Operação Financeira – IOF 
o Imposto de Renda – IR 
o Imposto Territorial Rural – ITR 
o Imposto sobre Grandes Fortunas – IGF 
o Imposto Residual 
o Imposto Extraordinário de Guerra 

 
Os Estados têm competência privativa para criar os seguintes impostos: 

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
o Imposto  sobre Transmissão Causa Mortis  e  Doações – ITCMD 
o Imposto  sobre a Propriedade  de Veículos Automotores  – IPVA 

 
Os Municípios têm competência privativa para criar os seguintes impostos: 

o Imposto sobre Serviços – ISS 
o Imposto sobre Transmissão Onerosa e por ato Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI 
o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU 

 

TAXAS 
 

São tributos VINCULADOS. São vinculados a uma atuação estatal específica. 

 
O ente competente para instituir e cobrar a taxa é aquele que presta o respectivo serviço ou                 
que exerce o respectivo poder de polícia. 

As taxas são tributos retributivos ou contraprestacionais, uma vez que não podem ser             
cobradas sem que o Estado exerça o poder de polícia ou preste ao contribuinte, ou coloque a                 
sua disposição, um serviço público específico e divisível. 

 

A possibilidade de cobrança de taxa por atividade estatal potencial ou efetiva refere-se             
apenas as TAXAS DE SERVIÇO, de forma que só se pode cobrar taxa de polícia pelo                
efetivo exercício desse poder. 

 
Após a EC 39, passou a ser possível ao Município e ao DF instituir a contribuição de                 
iluminação pública. A instituição de taxa de iluminação pública continua sendo ilegítima. 

 



 
 

Art. 145, §2º, CF/88: As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 
 

 

Súmulas sobre taxas:  
 

Súmula Vinculante n. 29: É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou                 
mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja              
integral identidade entre uma base e outra. 

 
Súmula Vinculante nº 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado             
mediante taxa. 

 
Súmula 665 do STF: É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e               
valores mobiliários instituída pela Lei 7.940/1989. 

 
Súmula Vinculante nº 19: "A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos             
de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis,              
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. Não se tipifica crime material contra a                
ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento                 
definitivo do tributo."  

 
Súmula Vinculante nº 12: A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola              
o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal. 

 

JURISPRUDÊNCIAS: 
 

Isenção da taxa de registro de arma de fogo não se aplica para policiais rodoviários               
federais aposentados 
Origem: STJ  
 
A isenção do recolhimento da taxa para emissão, renovação, transferência e expedição de             
segunda via de certificado de registro de arma de fogo particular prevista no art. 11, § 2º, da                  
Lei nº 10.826/2003 não se estende aos policiais rodoviários federais aposentados. STJ. 1ª             
Turma.REsp 1530017-PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 21/09/2017 (Info           
612). 
 
Inconstitucionalidade de taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal 
Origem: STF  
 
É inconstitucional taxa de combate a sinistros instituída por lei municipal. A prevenção e o               
combate a incêndios são atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros, sendo           
consideradas atividades de segurança pública, nos termos do art. 144, V e § 5º da CF/88. A                 
segurança pública é atividade essencial do Estado e, por isso, é sustentada por meio de               
impostos (e não por taxa). Desse modo, não é possível que, a pretexto de prevenir sinistro                
relativo a incêndio, o Município venha a se substituir ao Estado, com a criação de tributo sob                 
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o rótulo de taxa. Tese fixada pelo STF: “A segurança pública, presentes a prevenção e o                
combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e,              
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao              
Município a criação de taxa para tal fim.” STF. Plenário. RE 643247/SP, Rel. Min. Marco               
Aurélio, julgado em 1º/8/2017 (repercussão geral) (Info 871). 
 
Princípio da legalidade tributária e lei que delega a fixação do valor da taxa para ato                
infralegal, desde que respeitados os parâmetros máximos 
Origem: STF  
 
Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo               
infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor                
esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual               
superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. STF. Plenário. RE           
838284/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 19/10/2016 (repercussão geral) (Info 842 e             
844). 
 
Serviço de iluminação pública não é remunerado por taxa 
Origem: STF  
 
Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado            
mediante taxa. Aprovada em 11/03/2015, DJe 20/03/2015. Importante. 

 

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 

Assim como as taxas, é um tributo VINCULADO (sempre vinculado a uma atuação 
estatal). 

 
A contribuição de melhoria é exigida em virtude da VALORIZAÇÃO de imóvel            
decorrente de OBRAS PÚBLICAS. Se não houver a valorização imobiliária não pode            
haver  a  contribuição de melhoria. 
 

Segundo o STF, a VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA é requisito inafastável. O FATO           
GERADOR NÃO É REALIZAR OBRA PÚBLICA, MAS VALORIZAÇÃO DO         
IMÓVEL VINCULADA A UMA OBRA PÚBLICA. A base de cálculo da contribuição            
de melhoria deve ser o montante de valorização. Ou seja, quanto que o imóvel valorizou               
em virtude da  obra pública realizada. 

 
Do ponto de vista individual,  a limitação  está na VALORIZAÇÃO (eu não posso  pagar 
mais do que o meu imóvel valorizou) e do ponto de vista global, o limite está no CUSTO 
DA OBRA. 

 
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 
 

 
 

 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/bc9c8c705927bf419147ab7491c54896?categoria=14&subcategoria=150&assunto=436
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/bc9c8c705927bf419147ab7491c54896?categoria=14&subcategoria=150&assunto=436
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/094bb65ef46d3eb4be0a87877ec333eb?categoria=14&subcategoria=150&assunto=436


 

CF. Art. 148: A UNIÃO (competência exclusiva), mediante  
LEI COMPLEMENTAR, poderá instituir EMPRÉSTIMOS     
COMPULSÓRIOS: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de        
calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante            
interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".  

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo         
compulsório será VINCULADA à despesa que fundamentou sua instituição. 

 

A competência para a criação de empréstimos compulsórios é EXCLUSIVA DA UNIÃO. 

 
Nas situações que autorizam os empréstimos compulsórios, sempre estão presentes a           
relevância e urgência. Entretanto, nos casos de guerra externa e sua iminência e de              
calamidade pública, há uma necessidade bem maior de celeridade, assim, nesses casos a             
exação pode ser criada de imediato, SEM NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS           
PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA NOVENTENTA. 

 
Os empréstimos compulsórios são tributos de ARRECADAÇÃO  vinculada. 

 
A tributação não será legítima sem a previsão da restituição. O STF tem entendimento              
firmado no sentido de que a restituição do valor arrecadado a título de empréstimo              
compulsório deve ser efetuada na mesma espécie em que recolhido. Como o tributo, por              
definição,  é pago  em dinheiro, a restituição deve ser efetivada também em dinheiro. 

 

CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS 
 

CF. Art. 149: Compete EXCLUSIVAMENTE À UNIÃO instituir        
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse          
das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua         
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150,             
I e III, e sem prejuízo do previsto no Art. 195, § 6o, relativamente às               
contribuições a que alude o dispositivo. 

A competência para a criação das contribuições do art. 149, CF é destinada             
EXCLUSIVAMENTE A UNIÃO. Entretanto, o § 1º do mesmo artigo traz uma exceção: 

 
CF. Art. 149. § 1o: Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios             
instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em          
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja            

 



 
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de           
cargos efetivos da União. 

As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico não incidirão sobre as             
receitas decorrentes de exportação (IMUNIDADE). 

 
Não obstante a imunidade nas operações de exportação, as contribuições sociais e de             
intervenção no domínio econômico INCIDEM sobre a importação de produtos estrangeiros           
ou serviços. 

 
Classificação das Contribuições  Especiais:  
 
I - Contribuições sociais : 

a) Seguridade social; 
 

b) Outras contribuições sociais; e 
 

c) Contribuições sociais gerais. 
 

II - Contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE 
 

III- Contribuições corporativas 
 

IV - Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública – COSIP (Art. 149-A,              
CF/88) 

 
 
Como esse tema está sendo cobrado em prova:  
 
Prova: UPENET/IAUPE - 2019 - UPE - Advogado 
Questão 1. Quanto às espécies tributárias, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Todos os pedágios têm suas cobranças classificáveis como taxas. 
 

b. Os impostos cabem para o custeio de despesas gerais, devendo ser a principal fonte de receita 
para o custeio de serviços públicos indivisíveis. 
 

c. As contribuições de melhoria possuem dois possíveis tetos ou limites para sua cobrança: 1º. o 
valor da obra pública que gere valorização imobiliária; e 2º. o montante da valorização efetiva 
que a obra pública provocou no imóvel do contribuinte. Cabe à lei que criar a cobrança da 
contribuição de melhoria, usar os dois ou apenas um desses limites, como critério de incidência, 
desde que tal critério reste claro e inequívoco. 
 

d. As taxas são cobradas para o custeio de serviços que possam ser, ou não, efetivamente prestados 
ao contribuinte, mas o que for arrecadado com elas pode ser remanejado para outras despesas, nas 
especificadas na lei criadora da referida taxa. 
 

 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/upenet-iaupe-2019-upe-advogado


 
e. Uma guerra interna pode justificar a cobrança do empréstimo compulsório. 

 
 
Gabarito “B”, porque:  
 
a) Pedágio não é um tributo (taxa), mas um preço público. 

b) Temos serviços públicos prestados de forma abstrata, difusa, à toda coletividade, sem particularização              
ou individualização da prestação. Assim, Atividades indivisíveis, devem ser remuneradas pelos impostos. 

Serviços Gerais ou “uti universi” - são aqueles que a Administração presta sem ter usuários              
determinados, para atender à coletividade no seu todo. Ex.: polícia, iluminação pública, calçamento.             
Normalmente, os serviços uti universi devem ser mantidos por imposto (tributo geral), e não por taxa ou               
tarifa, que é remuneração mensurável e proporcional ao uso individual do serviço. 

c) CTN, Art. 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou                 
pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras                 
públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite               
individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 

d) Aqui, o examinador exige o conhecimento a respeito da diferenciação de tributos vinculados x              
tributos de receita vinculada. 

A taxa se caracteriza por ser um tributo vinculado, mas de receita não vinculada. 
Tributo vinculado é aquele em que há uma contraprestação específica por parte do Estado. Assim, o             
particular paga o tributo porque recebe algo. É o que acontece, por exemplo, com as taxas. O contribuinte                  
paga a taxa de coleta de lixo e, em contrapartida, recebe a prestação do serviço de coleta e remoção de                    
resíduos. 
Tributo não vinculado, ao contrário, é aquele em que não existe uma contraprestação específica.              
Justamente por isso, possuem caráter contributivo. Todos os impostos são tributos não            
vinculados! O dever de pagar decorre da realização do fato gerador e não de uma contraprestação. 
Tributo de receita vinculada é aquele que a lei determina uma destinação para os valores arrecadados, a                
exemplo do empréstimo compulsório. Nesse caso a destinação diversa implica na responsabilização do             
agente público. 
Tributo de receita não vinculada, de outro lado, é aquele em que o administrador público poderá escolher,                 
utilizando-se dos critérios da conveniência e oportunidade, onde aplicar os valores arrecadados. 
Percebe-se que são duas classificações diferentes; portanto, é possível ter-se tributo vinculado e de receita               
não vinculada (taxas, contribuições de melhoria) e também tributo não vinculado de receita vinculada              
(empréstimo compulsório). 
 
e) Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: 

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua              
iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o                 
disposto no art. 150, III, "b". 

 



 
 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à             
despesa que fundamentou sua instituição. 
 
 
Prova: FEPESE - 2018 - PGE-SC - Procurador do Estado 
Questão 2. Assinale a alternativa correta a respeito das espécies tributárias. 
 

a. O serviço de iluminação pública pode ser remunerado mediante taxa. 
 

b. É vedada a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário. 
 

c. Os Municípios e o Distrito Federal estão autorizados a instituir contribuição para o custeio de 
serviços de iluminação pública e de pavimentação de ruas. 

 
d. A contribuição de melhoria é instituída para fazer face ao custo de obras públicas ou privadas de 

que decorra valorização imobiliária. 
 

e. O imposto é chamado de tributo não vinculado porque a obrigação dele decorrente tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 
contribuinte. 

 

Gabarito “E”, porque: 

a) Consoante dispõe a súmula vinculante nº 41: "O serviço de iluminação pública NÃO PODE ser              
remunerado mediante taxa". 
 
Importante ressaltar que o serviço de iluminação pública não atende a especificidade e a              
divisibilidade, necessário à cobrança da espécie tributária taxa. 
 
b) Consoante dispõe a súmula 688, STF É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre             
o 13º salário. 
 
c) Em razão da impossibilidade de instituição da taxa para o custeio do serviço de iluminação, foi                 
acrescentado o art. 149-A, CF/88: Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão          
instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública. 
Assim, não há falar de contribuição para o custeio de pavimentação de ruas. 
 
d) A contribuição de melhoria é instituída para fazer face, apenas, ao custo de obras públicas que              
decorra valorização imobiliária. Assim, não há instituição de Contribuição de melhoria quando            
ocorrer obras privadas. 
 
e) A alternativa traz a definição de imposto. Entretanto, é importante mencionar que a não              
vinculação não é absoluta, pois o art 167, IV da CF traz hipóteses de vinculação de receita de                  
impostos. 

 
 

 
 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fepese-2018-pge-sc-procurador-do-estado


 
 
 

Hipótese de Incidência: é a previsão do fato gerador na legislação tributária, ou seja, só há                
fato gerador se a obrigação de dar fazer ou não fazer estiver prevista em norma tributária. 

 
Imunidade (impede que o crédito seja instituído) hipóteses de não incidência ≠ exclusão.             
Não há que se confundir hipótese de não incidência com as hipóteses de exclusão do crédito                
tributário, pois na primeira o crédito não chega a ser constituído e, portanto, não pode ser                
excluído. As hipóteses de não incidência, também chamadas imunidades, estão previstas na            
CF, enquanto a exclusão do crédito (isenção e anistia) estão previstas em Lei; 

 
Isenção: 

 

o Isenção é dispensa legal do pagamento do tributo devido. Prevaleceu, no STF,            
que a isenção não é causa de não incidência, pois, mesmo com ela, os fatos               
geradores continuam a ocorrer, gerando as respectivas obrigações tributárias,         
sendo apenas excluída a etapa do lançamento. 

 
o REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO: Nos termos do art. 178 do CTN, a isenção pode ser               

revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo             
certo e em função de determinadas condições. A isenção que caracteriza a            
exceção do texto legal é chamada de isenção onerosa, pois o sujeito passivo terá              
determinado ônus. Essa modalidade de isenção – a onerosa – gera direito adquirido             
ao sujeito passivo, caso tenha ele cumprido os requisitos legais durante a vigência da              
lei concessória. Por isso o STF editou a Súmula 544: Isenções tributárias            
concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas. 

 
o REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO ONEROSA X REVOGAÇÃO DA LEI        

CONCESSIVA DE REVOGAÇÃO ONEROSA: Não se pode confundir a         
revogação da isenção onerosa (impossível por conta da proteção ao direito           
adquirido) com revogação da lei concessiva de isenção onerosa (possível, pois           
não se pode impedir o Parlamento de revogar uma lei). Quem, durante a vigência da               
lei concessória, cumpre os requisitos para o gozo do benefício, tem direito            
adquirido ao mesmo, pelo prazo previsto na lei, ainda que esta venha a ser              
revogada. 

 
Anistia: 

 
o Anistia é o perdão legal de infrações, tendo como consequência a proibição de que              

sejam lançadas as respectivas penalidades pecuniárias . 

 
o Ao contrário da isenção, que, nos termos de lei específica, pode ser concedida para              

 



 
tributos futuros, a anistia somente pode impedir a constituição do crédito tributário            
(multas) cujo fato gerador seja anterior à vigência da lei concessiva. Isso porque             
não se pode conceder um salvo-conduto para que os sujeitos passivos pratiquem            
infrações tributárias futuras. Perdoa-se apenas o que está no passado. 

 
Considerações Gerais: 
 

o A imunidade recíproca é extensiva às autarquias e fundações instituídas e           
mantidas  pelo poder público. 

 
o STF INFO 767: a ECT (Correios) goza de imunidade tributária recíproca           

mesmo quando realiza o transporte de bens e mercadorias, concorrendo, portanto,           
com a iniciativa privada. 

 
o Informativo 860 do STF: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da               

Constituição Federal, não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel           
público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins          
lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. Ex:            
a União, proprietária de um grande terreno localizado no Porto de Santos,            
arrendou este imóvel para a Petrobrás (sociedade de economia mista), que utiliza o             
local para armazenar combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava           
IPTU com relação a este imóvel em virtude da imunidade tributária recíproca.            
Depois que houve o arrendamento, a Petrobrás passa a ter que pagar o imposto.              
STF. Plenário. RE 594015/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 6/4/2017           
(repercussão geral) 

 
o Art. 13, CTN: o disposto na alínea a do inciso IV d o artigo 9º (imunidade                 

recíproca) não se aplica aos serviços públicos concedidos, cujo tratamento          
tributário é estabelecido pelo poder concedente, no que se refere aos tributos de sua              
competência, ressalvado o que dispõe o parágrafo único. Parágrafo único. Mediante           
lei especial e tendo em vista o interesse comum, a União pode instituir             
isenção de tributos federais, estaduais e municipais para os serviços          
públicos   que   conceder,  observado o disposto no § 1º do artigo 9º. 

 
o É vedado instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos           

políticos, inclusive sua s fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores,          
das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos            
os requisitos da lei. 

 
o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito             

presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só           

 



 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que           
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo          
ou contribuição. 

 
o Informativo 914 do STF: As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se           

tuteladas pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição            
Federal. A Caixa de Assistência dos Advogados é um “órgão” integrante da            
estrutura da OAB, mas que possui personalidade jurídica própria. Sua finalidade           
principal é prestar assistência aos inscritos no respectivo no Conselho Seccional (art.            
62 da Lei nº 8.906/94). As Caixas de Assistências prestam serviço público delegado             
e possuem status jurídico de ente público. Vale ressaltar ainda que elas não             
exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. Diante          
disso, devem gozar da imunidade recíproca, tendo em vista a impossibilidade de se             
conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos integrantes da estrutura da          
OAB. (STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em           
6/9/2018). 

 
o A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de           

contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo            
irrelevante, para a verificação da existência do beneplácito constitucional, a          
repercussão econômica do tributo envolvido. 

 
o Assim, se a entidade imune for contribuinte de direito: incide a imunidade            

subjetiva. Noutra ponta, se a entidade imune for contribuinte de fato: não incide a              
imunidade subjetiva. STF. Plenário. RE 608872/MG, Rel. Min. Dias Toffoli,          
julgado em 22 e 2 3/2/2017 (repercussão geral) (Info 855). 

o Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei              
complementar. STF. Plenário. ADI 2028/ DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel.           
orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o a c. Min. Rosa Weber, julgados em 23/2 e                
2/3/2017 (Info 855). STF. Plenário. RE 56 6622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio,            
julgado em 23/2/2017 (Info 855). Vale ressaltar que o STF fez a seguinte distinção:              
• Os requisitos (exigências, normas de regulação) para que a entidade goze da             
imunidade devem estar previstos em lei complementar, com base no art. 195,            
§ 7º c/c art. 146, II, da C F/88. Ex: como as entidades deverão atuar para                
serem consideradas beneficentes, as contrapartidas que deverão oferecer etc. • Por           
outro lado, as regras sobre o procedimento de habilitação dessas entidades nos            
órgãos da Administração Pública poderão ser disciplinadas por meio de lei           
ordinária. Ex.: previsão de que a entidade deverá obter, junto ao Conselho Nacional             
de Assistência Social, o Certificado e o Registro de Entidade de Fins            
Filantrópicos, renovado a cada três anos. Para o STF, esta norma trata de meros              
aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades         

 



 
constitucionais da regra de imunidade. 

o No que tange aos livros eletrônicos (e-books), o STF entendeu que os mesmos estão              
abrangidos pela imunidade. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, “d ”,             
da Constituição Federal (CF), aplica-se ao livro eletrônico (“e-book”), inclusive          
aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. STF. Plenário. RE 330817/R J,           
Rel.  Min. Dias Toffoli, julgado em 8/3/2017 (repercussão geral) (Info 856). 

 
o Informativo 904 do STF: A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da               

Constituição Federal, não abarca o maquinário utilizado no processo de          
produção de livros, jornais e periódicos. A imunidade tributária visa à garantia e             
efetivação da livre manifestação do pensamento, da cultura e da produção cultural,            
científica e artística. Assim, é extensível a qualquer material assimilável a papel            
utilizado no processo de impressão e à própria tinta especial para jornal, mas não é               
aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel de             
impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do art.            
150, VI, “d”, da CF/88. STF. 1ª Turma. ARE 1100204/SP, rel. orig. Min. Marco              
Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2018 

 
o Os imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR) estão          

sujeitos ao regime de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88).             
Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de              
Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188/2001, beneficiam-se da          
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. (Info            
920 do STF) 

 

Súmulas:  

 
o Súmula Vinculante 52: Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao            

IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c,              
da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais               
tais entidades foram constituídas. 

 
o Súmula 657-STF: A imunidade prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição            

Federal abrange os filmes e papeis fotográficos necessários à publicação de jornais            
e periódicos. 

 
o STJ INF 535: Não é ilegal a nova incidência de IPI no momento da saída                

de produto de procedência estrangeira do estabelecimento do importador,         
após a incidência anterior do tributo no desembaraço aduaneiro. Assim, os           
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando           

 



 
ocorre  a   sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda. 

 
o Súmula 591 STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se              

estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. 

 
o Súmula 463 STJ: Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de              

indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo          
coletivo. 

 
o Súmula 386 STJ: São isentas de imposto de renda as indenizações de férias             

proporcionais e o respectivo adicional. 

 
o Súmula 262 STJ: Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações              

financeiras realizadas pelas cooperativas. 
 

o Súmula 215 STJ: A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo             
à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. 

 
 o Súmula 108-STF: É legítima a incidência do imposto de transmissão "inter vivos"           

sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, na conformidade               
da legislação local. 

 
O Sumula vinculante 31 - STF: É inconstitucional a incidência do imposto sobre             

serviços de qualquer natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis. 
 
o Súmula 544 - STF: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não            

podem ser livremente suprimidas. 
 

o Súmula 730 STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência           
social sem fins lucrativos somente alcança as entidades fechadas de previdência           
social privada se não houver contribuição dos beneficiários. 

 
JULGADOS: 
 

Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de requisitos              
que não estejam previstos em lei complementar 
Origem: STF  
Não é possível que o CEBAS seja negado em razão do descumprimento de requisitos que               
não estejam previstos em lei complementar. O certificado de entidade beneficente de            
assistência social é submetido à renovação periódica a partir da demonstração dos requisitos             
previstos em legislação complementar vigente em cada época. O art. 2º, IV, do Decreto nº               
752/1993 (atualmente revogado), que fazia exigências para a concessão ou renovação do            
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, é inconstitucional porque os requisitos para o             
gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar (STF. Plenário. ADI             
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2028/DF, ADI 2036/DF, ADI 2228/DF, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min.               
Rosa Weber, julgados em 23/2 e 2/3/2017). Assim, o ato que negou a renovação de CEBAS                
com base no art. 2º, IV, do Decreto nº 752/1993 violou direito líquido e certo da entidade.                 
STF. 1ª Turma. RMS 24065/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/3/2019 (Info 933). 
 
Os imóveis vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR) estão sujeitos           
ao regime de imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF/88) 
Origem: STF  
Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de              
Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 10.188/2001, beneficiam-se da          
imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. STF. Plenário.             
RE 928902/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (repercussão geral)            
(Info 920). 
 
As Caixas de Assistência de Advogados gozam de imunidade tributária recíproca 
Origem: STF  
As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela imunidade recíproca           
prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. A Caixa de Assistência dos              
Advogados é um “órgão” integrante da estrutura da OAB, mas que possui personalidade             
jurídica própria. Sua finalidade principal é prestar assistência aos inscritos no respectivo no             
Conselho Seccional (art. 62 da Lei nº 8.906/94). As Caixas de Assistências prestam serviço              
público delegado e possuem status jurídico de ente público. Vale ressaltar ainda que elas não               
exploram atividades econômicas em sentido estrito com intuito lucrativo. Diante disso,           
devem gozar da imunidade recíproca, tendo em vista a impossibilidade de se conceder             
tratamento tributário diferenciado a órgãos integrantes da estrutura da OAB. STF. Plenário.            
RE 405267/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914). 
 
A OAB goza de imunidade tributária recíproca, mesmo não sendo uma autarquia 
Origem: STF  
A imunidade tributária gozada pela OAB é da espécie recíproca (art. 150, VI, “a” da CF/88),                
na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado (defesa da Constituição,              
da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social,              
bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). STF. Plenário. RE 259976 AgR,              
Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23/03/2010. STF. Plenário. RE 405267, Rel. Min.             
Edson Fachin, julgado em 06/09/2018. 
 
O maquinário para impressão de livros não goza de imunidade tributária 
Origem: STF  
 
A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição Federal, não abarca o               
maquinário utilizado no processo de produção de livros, jornais e periódicos. A imunidade             
tributária visa à garantia e efetivação da livre manifestação do pensamento, da cultura e da               
produção cultural, científica e artística. Assim, é extensível a qualquer material assimilável a             
papel utilizado no processo de impressão e à própria tinta especial para jornal, mas não é                
aplicável aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao papel de             
impressão, por não guardarem relação direta com a finalidade constitucional do art. 150, VI,              
“d”, da CF/88. STF. 1ª Turma. ARE 1100204/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.                 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2018 (Info 904). 
 
CEBAS possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos 
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Origem: STJ  
Súmula 612-STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no            
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus            
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei             
complementar para a fruição da imunidade. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 09/05/2018, DJe             
14/05/2018 (Info 624). 

 
 
 

 
 

Crédito Tributário 

 
o Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial            

quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na           
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito                
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade            
administrativa. 

 
o Informativo 541 do STJ: O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito                

em julgado para fins de compensação de crédito tributário, somente se aplica às             
demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001, a qual acrescentou o referido             
artigo ao CTN. 

 

Lançamento Tributário: 
 

o Nos moldes do conceito do CTN, o lançamento como “procedimento administrativo            
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,           
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,          
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade            
cabível”. Atenção.: parte da doutrina entende que o lançamento é o ato            
administrativo concretizado ao final do procedimento. Na prova objetiva,         
posicione-se atento ao comando da questão, se cobrar o conceito do CTN é             
procedimento, se questionar acerca da aplicação da teoria dos atos administrativos,           
manifeste-se sobre o posicionamento doutrinário. 

 
o Sobre a natureza jurídica do lançamento, a doutrina mais aceita entende que o             

lançamento possui natureza jurídica declaratória, no sentido que declara a          
existência da obrigação tributária, bem como constitutiva, pois constitui o crédito           
tributário. 

 
o A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de            

 



 
responsabilidade funcional. 

 
o Nos moldes do artigo 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. (ATENÇÃO: OLHE A DATA DA OCORRÊNCIA DO          
FATO GERADOS QUE A PROVA te oferece para definir a legislação aplicável            
para cálculo de alíquota e base de cálculo. 

 
o O artigo 144 deve ser lido em conjunto com o 106, na medida em que o art 144 se                    

aplica para cálculo de alíquota e base de cálculo e o artigo 106 deve ser usado para                 
penalidades, senão vejamos: 

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. 

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando                
seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à         
infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não          
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b)          
quando deixe de tratá- lo como contrário a qualquer exigência de ação ou             
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em            
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos           
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 

 

o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato            
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de            
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas,         
ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,            
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. 

 
o Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso             

em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda          
nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação            
(normalmente em operações de importação). 

 
o O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em             

virtude de: I - impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa                
de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149. 

 
o A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa            

ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no          
 



 
exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo            
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. 

 
o a) Lançamento de Ofício: a autoridade fiscal, valendo -se do poder-dever           

imposto por seu ofício, diretamente procede ao lançamento do tributo, não havendo            
colaboração relevante do devedor. 

 
o b) Lançamento por declaração: o sujeito passivo oferece declaração acessória à            

autoridade fiscal , que, com base nela, constituirá o crédito tributário. 

 
o c) Lançamento por homologação: “Art. 150 (CTN). O lançamento por          

homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito           
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade            
administrativa, opera-se pelo ato e m que a referida autoridade , tomando            
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a         
homologa” . 

 
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário: 

 
o Nos termos do art. 151 do CTN suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 

▪ I - moratória; 
▪ II - o depósito do seu montante integral (STJ - e em dinheiro); 
▪ III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 

processo tributário administrativo; 
▪ IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
▪ V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 

espécies de ação judicial; 
▪ VI – o parcelamento. 

 
o O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios            

dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela          
consequentes. 

 
o Informativo 629 do STJ: As condições para a concessão de parcelamento           

tributário devem estrita observância ao princípio da legalidade e não há           
autorização para que atos infralegais tratem de condições não previstas na lei de             
regência do benefício. (STJ. 1ª Turma. REsp 1.739.641-RS, Rel. Min. Gurgel de            
Faria, julgado em 21/06/2018). 

 

 

Extinção do Crédito Tributário: 
 

 



 
o Nos moldes do artigo 156 do CTN, extinguem o crédito tributário: 

▪ I - o pagamento; 
▪ II - a compensação; 
▪ III - a transação; 
▪ IV - remissão; 
▪ V - a prescrição e a decadência; 
▪ VI - a conversão de depósito em renda; 
▪ VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos 

do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 
▪ VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 

164; 
▪ IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na 

órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
▪ X - a decisão judicial passada em julgado. 
▪ XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições 

estabelecidas em lei. 

 
o A prescrição é o prazo para efetivar a cobrança administrativa do tributo, já a               

decadência é o prazo para constituir o crédito. 

 
o Informativo 906 do STF: A modificação na jurisprudência em matéria de           

prescrição não pode retroagir para considerar prescrita pretensão que não o           
era à época do ajuizamento da ação, em respeito ao posicionamento anteriormente            
consolidado. Toda inflexão jurisprudencial que importe restrição a direitos dos          
cidadãos deve observar certa regra de transição para produção de seus efeitos,            
levando em consideração os comportamentos então tidos como legítimos,         
porquanto praticados em conformidade com a orientação prevalecente, em         
homenagem aos valores e princípios constitucionais. (STF. 2ª Turma. ARE          
951533/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. acórdão o Min. Dias Toffoli,              
julgado em 12/6/2018). 

 
o O prazo para constituição do crédito é de cinco anos, a partir: 1) Do primeiro dia do                  

exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado. 2) Caso a              
lei atribua ao sujeito passivo a obrigação de recolher antecipadamente o tributo            
(lançamento por homologação), a contagem do prazo inicia-se a partir do           
próprio  dia da ocorrência do fato gerador. 

 
o CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA PARA OS TRIBUTOS SUJEITOS         

AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO 

 
o Havendo antecipação total ou parcial do valor do tributo devido - Regra mais              

 



 
benéfica (CTN, art. 150, §4º); - Decadência contada a partir da ocorrência do fato              
gerador da obrigação. 

 
o Não havendo antecipação de nenhuma quantia a título de recolhimento ou na             

existência de dolo, fraude ou simulação. - Regra geral (CTN, art. 173, I ); -               
Decadência contada a partir do primeiro dia d o exercício seguinte àquele e m que               
o  lançamento poderia ter sido efetuado. 

 
o O CTN (art. 174) estabelece o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública cobrar 

o crédito tributário. Esse prazo é contado (regra) da constituição definitiva. 
 

Garantias e Privilégios do Crédito Tributário: 

 
o Renda e patrimônio do sujeito passivo respondendo pelo crédito tributário nos            

moldes  do artigo 184, CTN: 
 

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens,          
que sejam previstos e m lei, responde pelo pagamento do crédito           
tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou            
natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive           
os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou          
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da            
cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare           
absolutamente impenhoráveis. 

o Presunção de fraude na alienação ou oneração de bens ou rendas: 
 

Art. 185. Presume -se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou            
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda             
Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.         
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de            
terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total           
pagamento da dívida inscrita. 

o Decretação de Indisponibilidade: 
 

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não           
pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem            
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de         
seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio          
eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de         
transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às           
autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais,          

 



 
a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem             
judicial. § 1.º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo            
limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato           
levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse          
limite. 

§ 2.º Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que              
trata o caput deste artigo enviarão imediatamente ao juízo a relação           
discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem        
promovido. 

 

o Atenção: conforme se destaca no caput do artigo, sua aplicabilidade está           
limitada aos créditos de natureza tributária, havendo posicionamento do         
STJ corroborando a dicção legal. 

 
JURISPRUDÊNCIA:  
 

Súmula 560 -STJ: A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma             
do art. 185 -A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por              
bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de           
constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos            
do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. STJ. 1ª Seção. Aprovada em             
09/12/2015. DJe 15/ 12/2015. 

 
 

o NÃO CONFUNDA: Para que seja decretada a penhora on-line, não é necessário que 
o credor tente localizar outros bens penhoráveis em nome do devedor. Não se             
exige do exequente o exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a             
serem penhorados (STJ. Corte Especial. REsp 1112943/MA, Rel. Mi n. Nancy An            
drighi,  julgado em 15/09/2010). 

 
o Para que seja decretada a indisponibilidade de bens de que trata o art. 185 -A               

do CTN, exige-se que a Fazenda Pública exequente prove que tentou           
localizar outros bens penhoráveis em nome do devedor. Exige-se o          
exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis (STJ. 1ª Seção. REsp            
1.377.507  -  SP, Rel.  Min.  Og Fernandes, julgado em 26/11/2014). 

 
JULGADOS: 
 
 

Termo inicial do prazo prescricional em caso de IPTU 
Origem: STJ  
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O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial              
Urbano - IPTU - inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.                
STJ. 1ª Seção. REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em             
14/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 638). 
 
Parcelamento de ofício não interfere no curso do prazo prescricional 
Origem: STJ  
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem             
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. STJ. 1ª Seção. REsp 1.658.517-PA,              
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (recurso repetitivo) (Info            
638). 
 

 
Como este tema está sendo cobrado em provas: 
 
Prova: CESPE - 2019 - MPE-PI - Promotor de Justiça Substituto 
 
1. De acordo com o entendimento majoritário do STJ a respeito das garantias aos créditos tributários                
e do concurso de preferência decorrente de execuções fiscais, quando coexistirem penhoras de uma              
autarquia federal e da fazenda estadual sobre um mesmo bem, 

 
a. os créditos das autarquias federais terão preferência em relação aos créditos da fazenda estadual. 

 
b. os créditos da fazenda estadual terão preferência sobre os créditos das autarquias federais. 

 
c. o resultado da penhora será dividido pro rata, dada a inexistência de ordem de preferência de               

créditos entre esses entes públicos. 
 

d. a ordem de preferência do crédito será definida pelo critério cronológico, com base na data de                
registro das penhoras. 
 

e. a ordem de preferência do crédito será definida pelo critério cronológico, com base na data de                
propositura das execuções. 

 
GABARITO A, porque: 
 
De acordo com a Súmula n. 497 – STJ: “Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da 
fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem”. 
 
 
Prova: IADES - 2019 - AL-GO - Procurador 
 
2. Em conformidade com as disposições contidas no Código Tributário Nacional, relativamente a             
garantias e privilégios do crédito tributário, assinale a alternativa correta. 

 
a. Não alcançam os bens do sujeito passivo que tenham sido incorporados ao patrimônio em razão               

de doação, inter vivos, com cláusula de inalienabilidade, ocorrida antes do fato gerador da             
obrigação tributária que lhe deu causa. 
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b. Tornam fraudulenta a alienação total ou parcial de bens ou rendas, feita por sujeito passivo em                
débito para com a Fazenda Pública, quando já houver crédito tributário regularmente inscrito em              
dívida ativa. 

 
c. Excluem a cobrança judicial do crédito tributário do concurso de credores privados ou da              

necessidade da respectiva habilitação em falência ou recuperação judicial. 
 

d. Tornam-o preferencial em relação às importâncias passíveis de restituição, bem como aos            
créditos com garantia real, no procedimento falimentar. 

 
e. Isentam o falido de provar a quitação de todos os tributos para declarar a extinção das respectivas                 

obrigações. 
 

GABARITO C, porque: 
 
A - art. 184 ctn. Sem prejuízo, dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam               
previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas,               
de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os               
gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data              
da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare                 
absolutamente impenhoráveis. 
 
B - art. 185 ctn. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens e rendas, ou seu começo,                  
por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente              
inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de               
terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida              
inscrita. 
 
C - art. 187 CTN. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou                   
habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. 
 
D - art. 186, parágrafo único. Na falência: i - o crédito tributário não prefere aos créditos                 
extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos              
créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado. 
 
E - art. 191. A extinção das obrigações do falido requer prova de quitação de todos os tributos. 

 
 

 
 
 

Fato Gerador e Situações Jurídicas Condicionadas: 

 
o De acordo com o Código Civil, “considera-se condição a cláusula que, derivando             

exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a            
 



 
evento futuro e incerto”. Diante da incerteza do cumprimento da condição, há            
influência  da mesma sobre a incidência tributária. 

 
o A Condição Suspensiva está descrita no art. 117, I, CTN, que, salvo disposição              

d e lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se            
perfeitos e acabados, sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu            
implemento. Dessa forma, há incidência tributária quando do implemento da          
condição. 

o Por sua vez, a Condição Resolutiva está prevista no art. 117, II, do CTN, que                
aduz, salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos            
condicionais reputam-se perfeitos e acabados, sendo resolutória a condição, desde o           
momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Dessa feita, há             
incidência   desde   a prática do negócio. 

 
Aspecto pessoal da relação jurídico-tributária: 

 
o Nos moldes do art. 119 do CTN, sujeito ativo da obrigação é a pessoa               

jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento.            
Atenção: Não se pode confundir a atribuição constitucional para instituir o tributo            
(competência tributária) com a possibilidade de figurar no polo ativo da relação            
jurídico-tributária (capacidade ativa). A primeira é indelegável, a segunda é          
passível de delegação de uma pessoa jurídica d e direito público a outra. Atenção:              
A delegação da  capacidade tributária ativa muda o sujeito ativo do tributo. 

 
o Por sua vez, o Sujeito Passivo será a pessoa obrigada a pagar o tributo ou penalidade                 

pecuniária (CTN, art. 121); na obrigação acessória, o sujeito passivo é a pessoa             
obrigada às prestações – de fazer ou deixar de fazer – que constituem seu objeto               
(CTN, art. 122). Atenção.: salvo disposições de lei em contrário, as convenções            
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem          
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal d o sujeito passivo              
das obrigações tributárias correspondentes. 

 
Elisão, Elusão e Evasão Fiscal: 

 
O Elisão Lícita (planejamento tributário) - Em regra, antes do fato gerador (exemplo de              

exceção: declaração de IR) 

 
o Evasão Ilícita (evita o conhecimento da ocorrência do fato gerador p ela autoridade) -               
Em regra, após o fato gerador (exemplo de exceção: notas fiscais fraudulentas) 

 
o Elusão (ou elisão ineficaz) - Formalmente lícita, mas com abuso de forma jurídica.              
Antes  ou após o fato gerador. 

 



 

 
Obrigação Tributária: 

 
o OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - A classificação depende do conteúdo pecuniário. 
 

o Assim, tanto o crédito quanto os juros e multas são considerados obrigação tributária              
principal. 

 
o Atenção: Multa tributária. A multa é sanção por ato ilícito e, por isso, não               

é tributo. Contudo, a obrigação de pagar a multa tributária foi tratada pelo             
CTN como obrigação tributária principal. Em outra s palavras, multa tributária           
não é tributo, mas a obrigação de pagá-la tem natureza tributária. 

 
o OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Segundo o § 2.º do art. 113 do CTN, a obrigação               

acessória tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no           
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Importante! As          
obrigações acessórias existem também para as entidades imunes, no interesse da           
fiscalização e arrecadação de tributos, até mesmo para que a Administração           
Tributária tenha como fiscalizá-las e verificar se as condições para a fruição da             
imunidade permanecem presentes. 

 
o Estudo jurisprudencial: A entidade que goza de imunidade tributária tem           

o dever de cumprir as obrigações acessórias , dentre elas a de manter os livros               
fiscais. STF. 1ª Turma. RE 250844/ SP, rel. Min. Marco Aurélio, 29/5/2012. 

 
 
 

 
 
 

Responsabilidade Tributária (obs.: leitura dos artigos 128 até o 138 do CTN – ler as 
seguintes súmulas/jurisprudência): 

 
o Súmula 554, STJ - Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da            

sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também           
as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a            
data da sucessão. (Súmula 554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015,          
DJ 15/12/2015) 

 
o SÚMULA N. 430 O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade          

não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 
 



 

 
o Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de           

funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,          
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.         
(Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010) 

 
o SÚMULA N. 360, STJ - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos              

tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas         
pagos a destempo. 

 

o Súmula 585-STJ: A responsabilidade solidária do ex -proprietário, prevista         
no art. 134 d o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA               
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à             
sua alienação. STJ. 1ª Seção. Aprovada em 14/12/2016. 

 
o É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de           

Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais, no regime de substituição           
tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à               
presumida. STF. Plenário. ADI 2675/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e ADI           
2777/SP, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgados em 19/10/2016 (Info            
844). STF. Plenário. RE 593849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em           
19/10/2016 (repercussão geral) (Info 844) 

 
o Informativo 622 do STJ: A empresa vendedora de boa-fé que evidencie a            

regularidade da operação interestadual realizada com cláusula FOB (Free on          
Board) não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do         
diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao              
destino declarado na nota fiscal. A despeito da regularidade da documentação, o            
Fisco pode tentar comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou          
de eventual fraude para burlar a fiscalização, concorrendo para a tredestinação da            
mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo). Neste caso, sendo feita           
essa prova, a empresa vendedora poderá ser responsabilizada pelo pagamento dos           
tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos. STJ. 1ª Seção. EREsp           
1.657.359-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/03/2018 

 
Como este tema está sendo cobrado em prova: 
 
Prova: IADES - 2019 - AL-GO - Procurador 
 
1. No que se refere à responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta. 

 
a. A responsabilidade tributária importa na responsabilidade do espólio pelas obrigações tributárias           
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já ocorridas e as futuras do de cujus até a data de abertura da sucessão. 

 
b. Não haverá sucessão de responsabilidade tributária na aquisição de unidade produtiva, realizada            

em processo de falência, seja quem for o adquirente. 
 

c. A substituição tributária caracteriza hipótese de sujeição passiva indireta, definida em lei, na qual              
a responsabilidade tributária é atribuída a um terceiro que não praticou o fato tributável. 

 
d. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade empresária gera, por si só, a             

responsabilidade do sócio-gerente. 
 

e. A denúncia espontânea caracteriza-se como mecanismo indutor de cumprimento da legislação           
tributária e, por essa razão, pode ser apresentada a qualquer momento, a fim de excluir a                
responsabilidade pessoal do agente que cometeu infração da legislação tributária. 

 
GABARITO C, porque: 
 
A) Art. 131. São pessoalmente responsáveis: III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a                 
data da abertura da sucessão. 
 
B) §2 Não se aplica o disposto no art. 133 § 1 deste artigo quando o adquirente for: I – sócio da                 
sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em              
recuperação judicial; II – parente, em linha reta ou colateral até o 4 (quarto) grau, consangüíneo ou             
afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios;              
ou III – identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de               
fraudar a sucessão tributária. 
 
D) SÚMULA 430 STJ - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si               
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 
 
E) Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se             
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância                  
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer              
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. 
 
Prova: CESPE - 2019 - TJ-BA - Juiz de Direito Substituto 
 
2. Por expressa previsão legal do CTN, entende-se como responsável tributário a pessoa que 

 
a. figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária acessória em razão da solidariedade, 

substituição tributária ou sucessão. 
 

b. figure como sujeito ativo de uma obrigação tributária sem que tenha a obrigação de efetuar o 
pagamento do crédito tributário. 
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c. tenha relação pessoal direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador e seja 

obrigada ao pagamento de uma penalidade pecuniária. 
 

d. esteja obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária sem ter relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato gerador. 

 
e. esteja obrigada a prestações que constituam o objeto de uma obrigação acessória. 

 
GABARITO D, porque: 
 
De acordo com o Art. 121, CTN: Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
 
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
 
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de 
disposição expressa de lei. 

 
 
 

 
 

● Imposto Produto Industrializado – IPI 

 
o STJ INF 535: Não é ilegal a nova incidência de IPI no momento da saída                

de produto de procedência estrangeira do estabelecimento do importador,         
após a incidência anterior do tributo no desembaraço aduaneiro. Assim, os           
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando           
ocorre  a   sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda. 

 
o Súmula 591 STF: A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se              

estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. 
 
 

Imposto de Renda – IR 

 
o Súmula 463 STJ: Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de              

indenização por horas extraordinárias trabalhadas , ainda que decorrentes de acordo           
coletivo. 

 
o Súmula 386 STJ: São isentas de imposto de renda as indenizações de férias             

proporcionais e o respectivo adicional. 

 

 



 
o Súmula 262 STJ: Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações              

financeiras realizadas pelas cooperativas. 

 
o Súmula 215 STJ: A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo             

à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. 
 

Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD 

 
o Súmula 331 STF: É legítima a incidência do imposto de transmissão            

"causa mortis" no inventário por morte presumida. 

 
o ITCMD pode ser progressivo - A lei pode prever a técnica da progressividade              

tanto para os impostos pessoais como também para os reais. O § 1º do art. 145 da                 
CF/88 não proíbe que os impostos reais sejam progressivos. O ITCMD (que é um              
imposto real) pode ser progressivo mesmo sem que esta progressividade esteja           
expressamente prevista na CF/88. Ao contrário do que ocorria com o IPTU (Súmula             
668-STF), não é necessária a edição de uma EC para que o ITCMD seja              
progressivo. STF. Plenário. RE 562045/RS, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski,          
red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, 6/2/2013 (Info 694). 

 
 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 

 
o Súmula 661 STF: na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima            

a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 

 
o Súmula 334 STJ: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet. 

 
o O ICMS integra a sua própria base de cálculo, sendo por isso chamado de               

ICMS "por dentro" ou "cálculo por dentro". O ICMS por dentro está previsto no art.               
13, § 1º, I, da LC 87/96, sendo considerado constitucional pelo STF. Essa mesma              
regra aplica - se para o ICMS substituição tributária, considerando que se trata             
do mesmo tributo. Assim, ainda que se adote a substituição tributária como            
forma de arrecadação de ICMS, é legal aplicar-se a sistemática do "cálculo por             
dentro". STJ. 2ª Turma. REsp 
1. 454.184 -MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 5/5/201 6 (Info            

585). 

 
o O ICMS é um imposto estadual. A CF/88 e a LC 87/96 determinaram que não               

deveria incidir ICMS nas operações e prestações destinadas ao exterior. Como isso            
causou uma perda de arrecadação, foi prevista uma forma de compensação por meio             
da qual a União deveria transferir recursos aos Estados. Os critérios para compensar            

 



 
os Estados por conta das desonerações de ICMS sobre as exportações estão            
previstos no art. 91 do ADCT. O caput do art. 91 exige que seja editada uma nova                 
lei complementar para regulamentar os critérios de compensação dos Estados. No           
entanto, o § 3o prevê que, até a edição da nova lei complementar, devem ser               
adotados para o repasse os critérios estabelecidos no Anexo da LC 87/96, com a              
redação da LC 115/2002. Portanto, o próprio texto constitucional transitório já           
previu a solução a ser adotada até a vinda da nova lei complementar. Dessa forma, o                
Poder Judiciário não pode alterar os índices de repasse da União aos Estados             
previstos no art. 91 do ADCT e na LC 87/96, criando novos critérios . Tal               
atitude equivaleria a uma inovação no ordenamento jurídico contra o direito posto,            
violando  a cláusula da separação dos Poderes. (Info. 849 do STF) 

 
o Informativo 849 do STF: Os critérios para compensar os Estados por conta das             

desonerações de ICMS sobre as exportações estão previstos no art. 91 do ADCT. O              
caput do art. 91 exige que seja editada uma nova lei complementar para             
regulamentar os critérios de compensação dos Estados. No entanto, o § 3o prevê             
que, até a edição da nova lei complementar, devem ser adotados para o repasse os               
critérios estabelecidos no Anexo da LC 87/96, com a redação da LC 115/2002.             
Como já se passaram muitos anos sem que o Congresso Nacional tenha editado a lei               
complementar de que trata o art. 91 do ADCT, foi proposta uma ADI por omissão               
por conta desta lacuna. O STF julgou procedente a ação e declarou haver mora,              
por parte do Congresso Nacional, em editar a aludida lei complementar. Diante            
disso, o STF fixou um prazo de 12 meses para que o Legislativo faça a lei. Na                
decisão, o STF consignou que, se for ultrapassado o prazo de 12 meses sem que a lei                 
seja editada, o Tribunal de Contas da União (TCU) deverá: a) fixar o valor total a                
ser transferido anualmente aos Estados-Membros e ao Distrito Federal,         
considerando os critérios dispostos no art. 91 do ADCT, a saber, as exportações para              
o exterior de produtos primários e semielaborados, a relação entre as exportações e             
as importações, os créditos decorrentes de aquisições destinadas ao ativo          
permanente e a efetiva manutenção e aproveitamento do crédito do imposto a que se              
refere o art. 155, § 2o, X, “a”, do texto constitucional; b) calcular o valor das quotas                 
a que cada um fará jus, levando em conta os entendimentos entre os Estados-              
Membros e o Distrito Federal realizados no âmbito do Conselho Nacional de            
Política Fazendária (Confaz). 

 
o ICMS sobre serviços de TV por assinatura via satélite - As empresas de TV por               

assinatura são consideradas prestadoras de serviços de comunicação e, por isso,           
pagam ICMS sobre a atividade desenvolvida. Se a empresa de TV por assinatura             
está situada em um Estado (ex: MG), mas presta serviço para cliente que mora em               
outro (ex: DF), o ICMS deverá ser pago para qual dos dois Estados? O ICMS deve                
ser recolhido em parcelas iguais para os dois Estados. Caso o prestador de serviços              

 



 
de televisão por assinatura via satélite forneça pacote de canais por valor fixo             
mensal para assinantes localizados em outros estados federados, deve-se recolher o           
ICMS em parcelas iguais para as unidades da Federação em que estiverem            
localizados o prestador e o tomador. Fundamento: art. 11, § 6º da LC 87/96. STJ. 2ª                
Turma. REsp 1.497.364-GO, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 3/9/2015          
(Info 569). 

 
o ICMS importação e desembaraço aduaneiro - Súmula vinculante 48-STF: Na          

entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por             
ocasião do desembaraço aduaneiro. STF. Plenário. Aprovada em 27/05/2015 

 
o ICMS e Leasing internacional - Há incidência de ICMS no caso de leasing             

internacional? REGRA: NÃO. Em regra, não incide o ICMS importação na           
operação de arrendamento mercantil internacional, uma vez que no leasing não           
há, necessariamente, a transferência de titularidade do bem. Em outras palavras,           
pode haver ou não a compra. Assim, não incide o imposto se existe a possibilidade               
de o bem ser restituído ao proprietário e o arrendatário não efetuar a opção de               
compra. EXCEÇÃO: incidirá ICMS importação se ficar demonstrado que houve a           
antecipação da opção de compra. Isso ocorre quando não existe a possibilidade de             
o bem ser restituído ao proprietário, seja por circunstâncias naturais (físicas), seja            
porque se trata de insumo. STF. Plenário. RE 540829/SP, red. p/ o acórdão Min.              
Luiz Fux, julgado em 11/9/2014 (repercussão geral) (Info 758). STF. Plenário. RE            
226899/SP, rel. orig. Min. Ellen Gracie, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia,             
julgado em 1º/10/2014 (Info 761). 

 
o Informativo 632 do STJ: É possível a descaracterização do leasing se o prazo de              

vigência do arrendamento não respeitar a vigência mínima estabelecida de acordo           
com a vida útil do bem arrendado. Ficando descaracterizado o leasing, é possível             
cobrar ICMS sobre esta operação. STJ. 2ª Turma. REsp 1.569.840-MT, Rel. Min.            
Francisco Falcão, julgado em 16/08/2018 

 
o Não incide ICMS sobre o serviço de habilitação de telefone celular - O ICMS é um                

imposto estadual que tem como um dos fatos geradores a prestação onerosa de             
serviços de comunicação. Existem alguns serviços prestados pelas empresas que são           
preparatórios aos serviços de comunicação, tais como habilitação, instalação,         
disponibilidade, assinatura (inicial), cadastro de usuário e equipamento, dentre         
outros. Tais serviços preparatórios configuram atividades-meio ou serviços        
suplementares. O ICMS incide, tão somente, na atividade final, que é o serviço de              
telecomunicação propriamente dito, e não sobre o ato de habilitação do telefone            
celular, que se afigura como atividade meramente intermediária. STF. Plenário. RE           
572020/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, julgado              
em 6/2/2014 (Info 734). 

 



 
 

o Incide ICMS sobre a tarifa de assinatura básica mensal de telefonia - O Imposto              
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de            
assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia,          
independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário. STF.           
Plenário. RE 912888/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 13/10/2016 (repercussão           
geral) (Info 843). 

 
o Cálculo do ICMS por dentro aplica-se também nos casos de substituição tributária. 

 
o O ICMS integra a sua própria base de cálculo, sendo isso chamado de ICMS "por               

dentro" ou "cálculo por dentro". O ICMS por dentro está previsto no art. 13, § 1º, I,                 
da LC 87/96, sendo considerado constitucional pelo STF. Essa mesma regra           
aplica-se para o ICMS substituição tributária, considerando que se trata do mesmo            
tributo. Assim, ainda que se adote a substituição tributária como forma de            
arrecadação de ICMS, é legal aplicar-se a sistemática do "cálculo por dentro". STJ.             
2ª Turma. REsp 1.454.184-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em           
5/5/2016 (Info 585). 

 
o Base de cálculo de ICMS/ST no caso de venda de medicamentos de uso restrito a               

hospitais e clínicas - No caso de venda de medicamentos de uso restrito a hospitais               
e clínicas, a base de cálculo do ICMS/ST é o valor da operação de que decorrer a                 
saída da mercadoria (art. 2º, I, do DL n. 406/1968), e não o valor correspondente ao                
preço máximo de venda a consumidor sugerido por fabricante de medicamentos           
(Cláusula Segunda do Convênio n. 76/1994). STJ. 1ª Turma. REsp 1.229.289-BA,           
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), Rel.            
para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 3/5/2016 (Info 588). 

 
o Garantia estendida e base de cálculo do ICMS - O valor pago pelo consumidor final                

ao comerciante a título de “seguro de garantia estendida” não integra a base de              
cálculo do ICMS incidente sobre a operação de compra e venda da mercadoria.             
STJ. 1ª Turma. REsp 1.346.749-MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em           
10/2/2015 (Info 556). 

 
o Não incide ICMS sobre serviço de fornecimento de água encanada (Info. 701 do              

STF).  

 

Obs.: Fornecimento de água embalada: está sujeito ao pagamento de ICMS (há            
circulação de mercadoria). 

 

 



 
o À exceção do ICMS, II e IE, nenhum outro imposto poderá incidir sobre              

operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de          
petróleo,  combustíveis e minerais do país. 

 
o É inconstitucional norma de Constituição Estadual que confira competência ao          

TCE para homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios. O             
ICMS é um imposto de competência estadual. Apesar disso, a CF/88 determina que             
o Estado deverá repassar 25% da receita do ICMS aos Municípios. Esse repasse será              
realizado após cálculos que são feitos para definir o valor da cota-parte que caberá a               
cada Município, segundo critérios definidos pelo art. 158, parágrafo único, da CF/88            
e pela lei estadual. A Constituição do Estado do Amapá previu que seria             
competência do TCE homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos            
Municípios. Este dispositivo é inconstitucional. Sujeitar o ato de repasse de recursos            
públicos à homologação do TCE representa ofensa ao princípio da separação e da             
independência dos Poderes. (Info 921 do STF) 

 

 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 

 
o Informativo 588 do STJ: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores            

(IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício e constituído definitivamente             
com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser              
realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de              
calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação. A notificação do            
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do           
crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia            
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 

 
o Responsabilidade solidária de ex-proprietário e IPVA - Súmula 585-STJ: A          

responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de           
Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo            
automotor, no  que  se refere ao período posterior à sua alienação. 

 
 

Imposto sobre Serviços – ISS 

 
o Súmula Vinculante 31: é inconstitucional ISS sobre locação de bens móveis. 

 
o ISS: cabe à lei complementar fixar alíquotas máxima e mínima, excluir da sua             

incidência exportações de serviços para o exterior e regular a forma e as             
condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e          

 



 
revogados. 

 
 

Imposto Predial Territorial Urbano – – IPTU 

 
o Súmula 589 STF: É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do            

imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do            
contribuinte. 

 
o Locatário não tem legitimidade para questionar IPTU - Súmula 614-STJ: O locatário             

não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de             
taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos. 

 
 

Imposto sobre Transmissão Onerosa e por ato Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI 

 
o Súmula 111 STF: É legítima a incidência do imposto de transmissão "inter             

vivos" sobre a restituição, ao antigo proprietário, de imóvel que deixou de            
servir  a finalidade da sua desapropriação. 

 
o Súmula 656 STF: é inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas            

para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) com base no valor               
venal do imóvel. 

 
JURISPRUDÊNCIAS 
 

Informativo 638 do STJ: 
Parcelamento de ofício não interfere no curso do prazo prescricional 
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem             
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. STJ. 1ª Seção. REsp 1.658.517-PA,              
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (recurso repetitivo) (Info            
638). 

 
Informativo 638 do STJ: 
Termo inicial do prazo prescricional em caso de IPTU 
O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial              
Urbano 
- IPTU - inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. STJ. 1ª                 
Seção. REsp 1.658.517-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018            
(recurso repetitivo) (Info 638). 

 
Informativo  638 do STJ: 

 



 
Não deve incidir IPI sobre a venda de produtos, na hipótese de roubo ou furto da                
mercadoria antes da sua entrega ao comprador 
Na hipótese em que ocorrer roubo/furto da mercadoria após a sua saída do estabelecimento              
do fabricante não se configura o evento ensejador de incidência do IPI. Não deve incidir IPI                
sobre a venda de produtos, na hipótese de roubo ou furto da mercadoria, antes da sua entrega                 
ao comprador. Isso porque, neste caso, como não foi concluída a operação mercantil, não              
ficou configurado o fato gerador. STJ. 1ª Seção. EREsp 734.403-RS, Rel. Min. Napoleão             
Nunes Maia Filho, julgado em 14/11/2018 (Info 638). 

 
Informativo 640 do STJ: 
O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser              
pago pela empresa vendedora 
O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser              
oportunamente recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante          
indevida emissão de nota fiscal. STJ. 1ª Turma. AREsp 1198146-SP, Rel. Min. Gurgel de              
Faria, julgado em 04/12/2018 (Info 640). 

 
Informativo 927 do STJ: 
É válida a cobrança da contribuição para o PASEP das empresas estatais, ao passo              
que as empresas privadas recolhem para o PIS, tributo patrimonialmente menos           
gravoso 
Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal a escolha legislativa de reputar não                 
equivalente a situação das empresas privadas com relação às sociedades de economia mista,             
às empresas públicas e suas respectivas subsidiárias exploradoras de atividade econômica,           
para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o Programa de Integração              
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), à               
luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade             
Social. STF. Plenário. RE 577494/PR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 13/12/2018            
(repercussão geral) (Info 927) 

 

SÚMULAS DO STJ: 
 

Súmula 625 - STJ: O pedido administrativo de compensação ou de restituição não             
interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata               
o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. STJ. 1ª                  
Seção 

 
Súmula 622 - STJ - STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da                 
decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com            
o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e                

 



 
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o            
prazo prescricional para a cobrança judicial. STJ. 1ª Seção. 

 
Súmula 626 – STJ - A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela                
lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos              
melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN. STJ. 1ª Seção. 

 
Súmula 627 – STJ - O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do                 
imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas             
da doença nem da recidiva da enfermidade. STJ. 1ª Seção. 

 


