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(A) 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO – LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR 

 

 

1. (ESAF/APOFP–SP/2009) As imunidades tributárias são classificadas em ontológicas 

e políticas. 

 

2. (ESAF/Analista MDIC/2002) É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre 

patrimônio, renda ou serviços de fundação de partido político, quando não relacionados 

com as finalidades essenciais da entidade fundacional. 

 

3. (ESAF/Analista MDIC/2002) O empréstimo compulsório, no caso de investimento 

público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, pode ser exigido no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu. 

 

4. (ESAF/TCE-PR/2003) Na iminência ou no caso de guerra externa, é permitido à 

União iniciar a cobrança de imposto extraordinário no mesmo exercício financeiro em 

que for publicada a lei que o instituir. 

 

5. (ESAF/TCE-PR/2003) Na hipótese de criação de imposto extraordinário em 

decorrência de guerra externa, que incida sobre a mesma base de cálculo do imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), é permitido à União 

instituir isenção do imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal. 

 

6. (ESAF/TCE-PR/2003) Nos termos da Constituição Federal, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir imposto sobre patrimônio, renda 

ou serviços das instituições de previdência social, sem fins lucrativos, ainda que tais 

instituições exijam contribuição de seus filiados para atendimento de suas finalidades, 

desde que: [a] tenham sido constituídas com observância dos requisitos previstos em lei 

e [b] seu patrimônio, renda e serviços sejam relacionados com suas finalidades 

essenciais. 

 

7. (ESAF/TCE-PR/2003) À exceção do imposto sobre importação de produtos 

estrangeiros, do imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados e do ICMS, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações 

relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, 

combustíveis e minerais do País. 
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8. (ESAF/Agente Tributário-MT/2002) A União pode conceder isenções de tributos da 

competência dos Estados. 

 

9. (ESAF/Agente Tributário-MT/2002) Aos Estados é permitido tributar a renda, o 

patrimônio e os serviços dos Municípios. 

 

10. (ESAF/Agente Tributário-MT/2002) Na defesa de seus interesses econômicos, os 

Estados podem estabelecer limitações ao tráfego de bens, por meio de tributos 

intermunicipais. 

 

 

 

GABARITO 

 

 

COMENTÁRIOS 

 

1. Correto. As imunidades ontológicas são aquelas “de direito”, concedidas devido ao 

mérito das ações e serviços prestados pelas entidades beneficiadas. Diz-se que as 

pessoas abrangidas, embora tenham capacidade econômica, não possuem capacidade 

contributiva, pois este "poder econômico" acaba por ser revertido na prestação de 

serviços. Ex.: a imunidade recíproca, imunidade de assistência social e educacional. 

As imunidades políticas são necessariamente positivadas na Constituição e existem por 

razões de cunho político. Embora as pessoas ou objetos abrangidos tenham capacidade 

de contribuir, eles se tornam imunes, pois assim é conveniente. 

Ex.: Imunidades dos templos, das entidades sindicais de trabalhadores e dos partidos 

políticos e suas fundações, e a imunidade objetiva conferida aos livros, jornais, 

periódicos e papel destinado à sua impressão. 

 

2. Errado. A Constituição, em seu art. 150, VI, c, confere o que chamamos de 

imunidade partidária, sindical, educacional e assistencial: “É vedado à União, 

Estados, ao DF e ao Municípios instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços 

dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, 

atendidos os requisitos da lei”. E o art. 150, § 4º, dispõe que essa vedação compreende 

somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais 

destas entidades. 

DIREITO TRIBUTÁRIO – LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

C E E C E E C E E E 

http://www.grancursos.com.br/


 

TESTE RÁPIDO DIREITO TRIBUTÁRIO COMENTADO – AUDITOR 

FISCAL DA RFB 

 

www.grancursos.com.br 

Teste – Estilo                                                                     

 

3. Errado. Somente o empréstimo compulsório de motivos imprevisíveis (art. 148, I , 

CF/88) é que constitui exceção à anterioridade e à noventena. O empréstimo 

compulsório para custear investimento público deve respeitar a anterioridade geral e a 

anterioridade mitigada (ou noventena). 

 

4. Correto. O IEG é uma exceção à anterioridade, até por conta de fatores relacionados à 

segurança nacional. Seria no mínimo um tanto desarrazoado querer que a República 

Federativa do Brasil, ao necessitar de recursos extras por ter entrado em conflito bélico 

externo, respeite princípios tributários cujos lapsos de tempo poderiam influir 

sobremaneira no desfecho do entrevero (art. 154, II, CF/88). 

 

5. Errado. Isso é vedado pelo art. 151, III ,da CF/88. 

 

6. Errado. A impropriedade da questão é que o art. 150, VI, c, CF/88, apenas cita 

instituições de assistência social, sem contemplar as de previdência social. Todavia, o 

STF, em sua súmula 730, determina que “a imunidade conferida a instituições de 

assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da CF, somente alcançará as 

entidades fechadas de previdência social se não houver contribuição dos 

beneficiários”; isso se deve ao fato de que as instituições de previdência que não 

cobram contribuição dos seus beneficiários nada mais são do que instituições 

assistenciais,  pois concedem benefícios sem a devida contraprestação. 

 

7. Correto. É o que dispõe, ipsis litteris, o art. 155 § 3º, CF/88: “à exceção dos impostos 

de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto 

poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica, serviços de 

telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”. 

 

8. Errado. É vedada a isenção heterônoma (art. 151, III, CF/88). Um pouco de história: 

antes da promulgação da atual constituição, ainda sob a égide da CF/67, a União estava 

autorizada a conceder isenções relativamente a tributos estaduais e municipais, desde 

que por meio de Lei Complementar. 

 

9. Errado. Isso é vedado pela imunidade recíproca, que tem como razão subjacente à 

própria garantia da Federação, o equilíbrio do federalismo (art. 150, VI, a, CF/88). 

 

10. Errado. A CF/88, em seu art. 150, V, expressamente proíbe qualquer limitação ao 

tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. 

Estabelece ainda uma única exceção que é a cobrança de pedágio pela utilização de vias 

conservadas pelo Poder Público. Segundo a jurisprudência do STF, há que se 

diferenciar os pedágios operacionalizados pelo Poder Público (considerados tributos do 

tipo TAXA) e os operacionalizados pelas concessionárias particulares (considerados 

preços públicos ou TARIFA). 
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