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DIREITO TRIBUTÁRIO - COMPETÊNCIAS  

1. (ESAF/PGDF/2007) O Distrito Federal, entidade integrante da República Federativa 

do Brasil, pode instituir imposto sobre propriedade territorial rural; imposto sobre 

transmissão causa mortis de quaisquer bens ou direitos, contribuição de melhoria e 

contribuições sociais de quaisquer espécies. 

 

2. (ESAF/SEFAZ-CE/2007) Compete à União e ao Estados a instituição de 

contribuições de intervenção no domínio econômico. 

 

3. (ESAF/Advogado-IRB/2006) A instituição de contribuições de intervenção no 

domínio econômico é da competência exclusiva da União, não podendo, portanto, ser 

delegada a outros entes federativos, como Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 

4. (ESAF/AFTM-Recife/2003) Em consonância com a Constituição Federal, somente a 

União é dotada de competência tributária para instituir empréstimos compulsórios, 

imposto sobre grandes fortunas e contribuição social para custeio de sistemas de 

previdência social. 

 

5. (ESAF/AFPS/2002) A Constituição atribui à União competência residual para 

instituir impostos, contribuições para a seguridade social e taxas. 

 

6. (ESAF/AFPS/2002) Para instituir impostos com fundamento na competência 

residual, é imprescindível, além da competência tributária, veiculação da matéria por lei 

complementar e observância dos princípios constitucionais da não cumulatividade 

e da identidade plena com outros impostos discriminados na Constituição, no que se 

refere a fato gerador e base de cálculo. 

 

7. (ESAF/AFPS/2002) Somente a União tem competência residual para instituir 

impostos. 

 

8. (ESAF/AFPS/2002) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm competência 

para instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição de intervenção no  

domínio econômico, que a Constituição lhes reserva. 

 

9. (ESAF/Analista-MDIC/2002) Somente a União dispõe de competência para instituir 

impostos extraordinários no caso de guerra externa, contribuição de intervenção no 

domínio econômico e empréstimos compulsórios. 

 

10. (ESAF/Analista-MDIC/2002) Os Estados-membros e o Distrito Federal não podem 

instituir imposto sobre doação de bens ou direitos, porquanto a matéria é objeto de 

tributação pelo imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
 

 

 

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


 

TESTE RÁPIDO DIREITO TRIBUTÁRIO COMENTADO – AUDITOR 

FISCAL DA RFB 

 

www.grancursos.com.br 

Teste – Estilo                                                                     

GABARITO 

 

 

COMENTÁRIOS 

 

1. Errado. O Distrito Federal pode instituir os tributos que competem aos Estados e aos 

Municípios; assim, só não poderá instituir “contribuições sociais de quaisquer espécies” 

já que, em regra, contribuições sociais serão instituídas apenas pela União (art. 149, 

CF/88), excetuando-se apenas 2 casos: 

 � A contribuição para iluminação pública (CIP ou COSIP) 

 � A contribuição para custeio do regime próprio de previdência social. 

 

2. Errado. Compete exclusivamente à União (art. 149, CF/88). 

 

3. Correto. É o que dispõe o art. 149, CF/88 – competência  privativa da União – e o que 

dispõe o art. 7º, CTN – prevê que a competência tributária é indelegável. Saliente-se 

que a competência tributária é indelegável, mas a capacidade tributária ativa (que 

compreende as funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, 

atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa 

jurídica de direito público a outra) é plenamente delegável. 

 

4. Errado. Embora a União possa instituir todos esses tributos, os Estados, DF, e 

Municípios também poderão instituir a contribuição social para custeio de seus sistemas 

de previdência social (regime próprio de previdência para seus servidores públicos). 

 

5. Errado. A União só possui competência para instituir impostos residuais (art. 154, I, 

CF/88) e contribuições residuais (art. 195, §4º, CF/88). Já a competência residual para 

instituir taxas e contribuições de melhoria pertence aos Estados e ao Distrito Federal. 

Esta competência não foi expressamente conferida pela Constituição, porém, 

doutrinariamente entendesse que foi conferida pelo art. 25, §1º: “São reservadas aos 

estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”. Os artigos 

77, caput, e 81, caput, CTN também corroboram esse entendimento. 

 

6. Errado. Está errada a parte que diz “identidade plena com outros impostos 

discriminados na Constituição, no que se  refere a fato gerador e base de cálculo”. Os 

requisitos para quem se instituam os impostos residuais, de acordo com o art. 154, I, 

CF/88, são: 

 � Exigência de lei complementar; 
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 � Sejam não cumulativos; 

 � Não tenham FG ou BC próprios dos demais impostos discriminados na CF. 

 

De acordo com o art.195, §4º, CF/88, a União também pode instituir contribuições 

novas, desde que também observe os seguintes requisitos: 

 � Mediante lei complementar; 

 � Sejam não cumulativas; e 

 � Não tenham FG ou BC próprios das demais contribuições discriminadas na 

CF. 

 

7. Correto. É o que dispõe o art. 154, I, CF/88. 

 

8. Errado. Segundo o art. 149, CF/88, somente a União pode instituir a CIDE - 

contribuição de intervenção no domínio econômico. 

 

9. Correto. É o que dispõe a Constituição em seus artigos: 154, II (IEG), 149 (CIDE) e 

148 (Empréstimos Compulsórios). 

 

10. Errado. Existe sim o imposto sobre doação de bens ou direitos, e ele é realmente de 

competência dos Estados e do DF. Este imposto – ITCMD ou ITCD– está previsto no 

art. 155, I, CF/88. 
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