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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO E DO PROFESSOR
Oláááá caro fiscal! Futuro Auditor Tributário Calango do DF. É um grande prazer
recebê-los aqui no Go Tributário!
Quem quer ser Auditor Fiscal Tributário do DF e garantir uma excelente carreira
no serviço público, morando na capital do nosso Brazilsão (com s!)?

!!!!
Sim! Vocês, os futuros fiscais! E para alcançar este nobre objetivo, de figurar na
lista de aprovados homologados para o certame do DF, precisamos estudar a matéria
mais importante da prova: Legislação Tributária!

Sim, a menina dos olhos!

Após finalizar com sucesso as turmas do ISS Cuiabá, ISS Teresina (inclusive
discursivas com muitos aprovados!), ICMS Maranhão, ICMS Rondônia e ISS São Luís
(a turma já tem o curso completo no site, mas ainda não tivemos o edital), iniciamos
mais essa difícil missão: preparar os futuros fiscais do LENDÁRIO AUDITOR TUDÃO,
do Distrito Federal! AGORA VAIIII, agora sai este concurso!
Auditor Tudão mesmo: vamos estudar ICMS, ISS, IPVA, IPTU, ITBI, ITCMD, todos
os impostos que não são da União, ou seja, tudão de Estado e Município!
Continue nas próximas páginas para conhecer nossa aula demonstrativa de
Legislação Tributária do Distrito Federal

.

Não deixe de conhecer os cursos das outras disciplinas – disponíveis no parceiro
Portal Ricardo Alexandre.
Ah, aluno do LS Ensino ganha desconto aqui no Go Tributário: 30%!
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Antes de passarmos à nossa Aula demonstrativa – ah, e vou pular a apresentação
do concurso de Auditor, aquela parte em que se fala do cargo, salário, atribuições –
deixo uma breve descrição do professor que vos fala. Depois disso, vemos nosso
cronograma e já começamos imediatamente a aula, para gabaritarmos Legislação
Tributária: Tributária!
CURRÍCULO DO PROFESSOR
 Auditor do TCE-MT.
 Professor de Direito Tributário e Legislação Tributária.
 Personal and Professional Coach pela SBC.
 Bacharel em Direito (UFRGS/Unic).
 Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
 Mestrando em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público de Brasília (IDP-2017).
 Especializações (pós-graduação): Contabilidade Pública (Unisul, 2014); Direito Tributário (Anhaguera, 2015); Direito e Controle
Externo (FGV, 2016).
 Exerceu os seguintes cargos públicos: Tenente do Exército; Analista-Tributário da Receita Federal; Auditor do TCE-MT (atual);
 Aprovado nos seguintes concursos públicos: ATRF 2009; TCE-MT 2011; ISS-Porto Alegre 2011; ICMS-PR 2012; ICMS-RS 2014;
CURSOS JÁ CONCLUÍDOS
Concurso / Ano

n.º de Questões
na Prova

Questões
Abordadas em Aula

%

Auditor ISS-Cuiabá 2015

20

17

85%

Legislação Tributária Teresina

Auditor ISS-Teresina 2016

15

14

93%

Discursivas Teresina

Auditor ISS-Teresina 2016

3

2

66%

Legislação Tributária MA

Auditor ICMS-MA 2016

20

19

95%

Legislação Tributária RO

Auditor/Técnico SEFIN-RO 2018

14 (auditor) e 10
(técnico)

100%

100%

Legislação Tributária São Luís

Auditor de São Luís-MA

Sem edital

Sem edital

-

Curso
Legislação Tributária de Cuiabá

2. DIDÁTICA E CRONOGRAMA DO CURSO
O nosso curso tem o formato com a preponderância de questões
comentadas. A partir delas, comento toda a legislação tributária – por isso o altíssimo
índice de questões na prova que foram trabalhadas em aula – em geral, quase todas
ou todas! Será uma jornada intensa e longa: todos os impostos estaduais e
municipais!

Caro aluno: o que você estudar aqui VAI CAIR na sua prova e você vai acertar!

Trabalho com a utilização do curso em pdf e, ainda, o envio de questões
semanais no whatsapp (questões no estilo C/E), para discussão da matéria com
estímulos constantes! O envio é via lista de transmissão.
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Você verá já nesta aula o padrão didático que utilizo, com uma metodologia
apropriada para tornar seu aprendizado o mais objetivo possível e maximizar o acerto
de questões em prova.
Para atingir esse nível, faço o uso de mapas gráficos, convido o aluno a também
preenchê-los, comento questões e disseco toda a legislação tributária. As questões do
curso, quando não inéditas, tiradas por mim da legislação do seu edital, serão
adaptadas de concursos passados, com foco na sua banca (ainda não definida para o
lendário SEFAZ DF).
METODOLOGIA GO TRIBUTÁRIO
 trata-se de um PROCESSO DE REPETIÇÃO DE QUESTÕES
 são questões 200 questões inéditas que lhe farão vencedor.
 agregamos o uso do curso em pdf com a ferramenta

whatsapp

Esse envio de questões será de acordo com a matéria vista em cada aula, com
uma lista das assertivas no final da semana para você se familiarizar com a legislação
e, naturalmente, gabaritar a prova. Obs.: o envio iniciará após o edital.
Ao final do curso disponibilizarei todas as assertivas em um arquivo – veja, por
exemplo, as assertivas do concurso da Sefin Rondônia (Auditor e Técnico):
https://gotributario.com.br/100-questoes-comentadas-de-legislacao-tributaria-sefinrondonia/ (copie e cola o link no navegador).
TOTAL DE QUESTÕES INÉDITAS QUE VOCÊ SABERÁ A MAIS

>220
>120

>100

Por fim, utilizo fichas de aula que o próprio aluno deve preencher. Para
cada aula, teremos fichas específicas que o aluno deverá preencher, após estudo da
aula, praticando e fixando o conhecimento adquirido. O contato constante do nosso
curso PDF + Whatsapp + fichas de aula ativará sua memória para que você não
caia na famosa curva do esquecimento, demonstrada a seguir:
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Para você ter uma ideia, 24h após uma aula, esquecemos entre 60%-80% do
que foi ensinado. Em outras palavras, lembramos somente entre 20%-40%. Após 30
dias, sem revisões programadas, esquecemos 97% do conteúdo daquela aula.
Note que, conforme se observa na curva, o ideal é que você revise horas depois.
Mas, baseado em estudos mais modernos, recomendamos que você revise a matéria
antes de passar uma noite de sono... no nosso caso estaremos “debatendo a matéria”
e enviando nossos mapas mentais frequentemente em nosso whatsapp. Nossa aula
terá um capítulo de revisão por mapas mentais – justamente para você aplicar o
conceito de revisão e não cair na curva do esquecimento.
Totalizaremos aproximadamente 200 questões! Mais de 500 assertivas. Assim,
você estará com grande DIFERENCIAL COMPETITIVO. Você verá a transformação que
ocorrerá no seu conhecimento e desempenho. Veja a diferença do antes, o concurseiro
com cara de gatinho, sem saber nada:

Depois, confiante, cara de LEÃO e armado para o combate:

www.gotributario.com.br
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Teremos o seguinte cronograma para nosso curso de Legislação Tributária do DF:
Tema

Aula

Questões

Data

Aula Demonstrativa: apresentação e metodologia.
0

- A Competência Tributária do Distrito Federal. Noções da Legislação Tributária do DF.
- ICMS na Legislação Tributária do DF: Lei n.º 1.254/96 e Regulamento n.º 18.955/97.
- ISS na Legislação Tributária do DF: Decreto n.º 25.508/05.
Imposto Sobre Serviços (ISS): detonando o ISS.

10

Disponível

1

10

25/03/18

2

- ISS na CF/88.
- ISS na Lei Complementar n.º 116/03.
- Súmulas e Jurisprudência.
Imposto Sobre Serviços: ISS no DF (Decreto 25.508/05).

10

02/04/18

3

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU no DF: Decreto n.º 28.445/07.

10

11/04/18

4

ITBI e ITCMD no DF: Decretos n.º 27.576/06 e 34.982/13

20

20/04/18

20

27/04/18

ICMS Genérico: decifrando o ICMS.

6

- Alfabetização em ICMS.
- CF/88 e Lei Kandir (LC 87/1996).
- Súmulas e Jurisprudência.
- Demais normativas (CONFAZ, Repartição de Receitas, ...).
- Aprendendo a calcular o ICMS.
ICMS no DF: Lei n.º 1.254/96 e Regulamento n.º 18.955/97. Parte 1 de 2.

10

05/05/18

7

ICMS no DF: Lei n.º 1.254/96 e Regulamento n.º 18.955/97. Parte 2 de 2.

10

15/05/18

8

IPVA no DF: Decreto n.º 34.024/12.

10

25/05/18

10

02/06/18

5

9

Processo Administrativo Fiscal Contencioso e Voluntário no DF: Lei n.º. 4.567/11.
Contribuição de Melhoria, Taxas e outros assuntos do edital.

10

n.º de questões conforme
edital, uma semana antes da prova

Simulado de Legislação Tributária

Ah... desde já pedimos desculpas por eventuais correções/adaptações de
cronogramas. Isso pode ocorrer havendo adiantamento ou pequenas mudanças de
alguns dias na disponibilização do curso. Não se desespere, cumpriremos todas as aulas
com antecedência suficiente para você estudar e GABARITAR sua prova
TOTAL DE QUESTÕES INÉDITAS QUE VOCÊ SABERÁ
A MAIS QUE OS CONCORRENTES

Nosso envio de questões no

.

>220
>120 >100

iniciar-se-á após a publicação do edital!

3. AULA DEMONSTRATIVA: ICMS NA LEGISLAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Pegue o seu

e a sua

! A partir de agora, sangue nos olhos

! Nesta

aula de hoje, vamos entender porque você será o Auditor Tudão e já vamos adentrar
na legislação específica do ICMS e do ISS do Distrito Federal, resolvendo algumas
questões! A apostila de legislação pode ser baixada aqui (copie e cole no navegador):
https://gotributario.com.br/wp-content/uploads/2018/03/apostila_de_legislacao_tributaria_distrito_federal.pdf
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3.1 Competência Tributária do Distrito Federal
Para tratar da competência tributária do DF, precisamos falar rapidamente sobre
o direito tributário e a competência tributária de uma maneira geral.
Primeiramente precisamos diferenciar competência para legislar sobre Direito
Tributário e a competência tributária propriamente dita.
A primeira decorre diretamente da CF/88 e serve para outorgar aos entes políticos
a possibilidade de disciplinarem as regras sobre os tributos (depois falamos um pouco
mais dela, já que não é muito importante).
Já a competência tributária – essa sim, cai muito - serve para instituir os tributos!
Nos tópicos seguintes falamos um pouco da competência para depois analisar as regras
do CTN. Vamos pensar um pouco.
Você lembra dos tributos?

Agora eu te pergunto: quem pode instituir tributos?
Resposta: os entes políticos. A União, Estados, DF e Municípios.
Certo. E quem pode o que?
União
Estados
DF
Municípios

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
Contribuições Parafiscais
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria

Empréstimos Compulsórios

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria

-

TODOS os entes políticos podem instituir contribuições sociais para os respectivos regimes
próprios dos servidores estatutários, aqueles que passam em concurso para cargo efetivo.
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Posso falar então que a União tem competência para instituir impostos de sua
competência! Repare, primeiramente, que a União pode tudo – e mais um pouco, pois
têm competência residual para criar novos impostos.
Já os Estados, DF e municípios podem instituir 3 tributos: impostos, taxas e
contribuições de melhoria.
Como há 5 tipos de tributos e uma mistura em quem pode o que, há uma
classificação doutrinária:

Competência
Tributária

Privativa

cada ente possui competência privativa para instituir seus impostos

Comum

Taxas e Contribuições de Melhoria

Em território federal - união tem competência para impostos
estaduais e municipais (se território não tiver município)

Cumulativa
DF tem competência para impostos municipais

Residual

União instituir novos impostos, com FG e BC
diferentes dos já existentes na CF

Quanto à competência privativa, temos o seguinte:

Isso tudo eu não inventei, sendo decorrência direta do texto constitucional. Veja:
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for
dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os
impostos municipais.
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Guarde que o DF é um ente “estilo” estadual, mas não é um estado e não é um
município. É “sui generis” ou “híbrido”.
Temos de diferenciar a competência PRIVATIVA que ele tem (para os
impostos estaduais) para a cumulativa. Na prova, podem te perguntar quanto aos
impostos municipais (que o DF também pode instituir) – essa será cumulativa:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem
no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.

Assim, nobre aluno, caro futuro fiscal tributário tudão, você terá competência
para lançar 6 impostos:

i)

Os três estaduais: ICMS, IPVA, ITCMD;

ii)

Os três municipais: ISS, IPTU, ITBI;

Vejamos o que tem aparecido em prova sobre isso:
1. (FCC/ICMS-SP/2013) Possuem competência para instituir o Imposto Sobre Doações e
Transmissão causa mortis, Imposto Territorial Rural, Impostos sobre Importações e
Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza, respectivamente,
a) Estados; Municípios; União; Estados e Distrito Federal.
b) Municípios; Estados e Distrito Federal; União; Municípios.
c) Estados e Distrito Federal; União; União; Distrito Federal.
d) Estados; União; Estados e Distrito Federal; Municípios.
e) Estados; Municípios; União; Municípios e Distrito Federal.

A questão quer saber do ITCMD, do ITR, II e ISS. Tirando o ITR, que é da União,
todos são de competência do DF. O ITCMD também compete aos Estados e o ISS aos
municípios. Assim, (C) é o nosso Gabarito! O fato de não constar municípios no final
da alternativa (C) não invalida essa questão.
2. (CESPE/Procurador DF/2013) Considerando que uma autarquia federal que não vise
à exploração da atividade econômica e não cobre tarifa ou preço por serviços prestados
tenha adquirido um prédio para instalação de sua administração no DF, julgue o item
que se segue, relativo a essa situação hipotética, à competência tributária e às regras
de limitação dessa competência. O DF pode instituir contribuições parafiscais, inclusive
destinadas à intervenção no domínio econômico, desde que o faça por lei complementar.
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Opa opa opa...o DF não tem competência para instituir contribuições de
intervenção no domínio econômico...isso é coisa da União! Errada! Repare...3 anos
depois, o CESPE mandou exatamente a mesma questão! (E), pois a CIDE é de
competência da União.
3. (CESPE/TCDF/2014) Com relação aos princípios constitucionais tributários e aos
tributos federais, estaduais e municipais, julgue o seguinte item. O DF, por ser um ente
federativo híbrido, pode instituir contribuição social ou de intervenção no domínio
econômico, desde que os seus valores, direta ou indiretamente, sejam revertidos aos
servidores públicos.
4. (FCC/SEAD PI/2013) Considere as seguintes afirmações:
I. A União deverá instituir contribuição de intervenção no domínio econômico e
contribuição previdenciária de seus respectivos servidores mediante lei complementar.
II. À União, de forma exclusiva, compete a instituição de contribuição de interesse das
categorias profissionais, sendo que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir, no âmbito de suas competências, contribuição previdenciária de
seus respectivos servidores.
III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição
previdenciária de seus respectivos servidores aplicando alíquota inferior à aplicada para
a contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e III.
b) II.
c) I.
d) II e III.
e) III.

A questão traz outros assuntos como o da assertiva I: a CIDE pode ser feito
por lei ordinário, não precisa de lei complementar, o que a invalida. A II está correta:
isso é competência do DF também! A III está incorreta, pois a alíquota não poderá ser
inferior à da União. Inclusive veja o que está para ocorrer nos Estados: a União,
aumentando sua contribuição previdenciária dos servidores federais, indiretamente
obriga os demais entes a aumentarem suas alíquotas -e isso é uma previsão
constitucional.
Ficha 1 – Competência Tributária do DF

Impostos

1
2
3
4
5
6
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais para Servidores Estatutários
www.gotributario.com.br
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Passado esse ponto de competência, vamos conversar um pouco sobre o ICMS!
Lembrando que aqui daremos apenas uma amostra de nossa metodologia e da nossa
aula. O curso contará com explicações completas do ICMS e de todos os tributos do
DF, bem como do processo administrativo tributário candango.
3.2 ICMS no Distrito Federal: Lei n.º 1.254/96
Pessoal, na Aula de ICMS nós começamos bem do básico, desde os dispositivos
constitucionais até detalharmos toda e Lei Kandir e também a Lei estadual. Não é por
acaso que “gastamos” (melhor dizer investimos!) 3 ou 4 aulas do curso inteiro apenas
com ICMS.
Aqui nesta Aula Demo a ideia já é adentrar direto na Lei do DF!
Quanto ao Regulamento, nós ficamos em stand by, porquanto ele é beeem
grande, sendo mais recomendável aguardar se o edital irá contemplá-lo. Se sim,
obviamente faremos aulas do regulamento. De início, ficamos apenas na Lei n.º
1.254/96!
Treinamento difícil, combate fácil. Vamos à primeira questão, para adentrar na
legislação do principal tributo do DF: o ICMS!
5. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) A Lei n.º 1.254/1996 institui o Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras
providências. Entre os casos de incidência do ICMS no DF, pode-se afirmar que são
incorretas:
I) O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos
similares.
II) O imposto incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer
meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a
repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza.
III) O imposto não incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de
serviços compreendidos na competência tributária dos Municípios.
(A) I
(B) II
(C) I e II
(D) I e III
(E) III

www.gotributario.com.br
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Comecemos com uma dica: fique atento ao que é pedido no enunciado: aqui, as
incorretas

.

5. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) A Lei n.º 1.254/1996 institui o Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras providências. Entre os casos de incidência do
ICMS no DF, pode-se afirmar que são incorretas:

Então veremos o que o enunciado quer – aquilo que está errado – para julgar as
assertivas. Vamos às explicações. O ICMS é um dos impostos estaduais (e do DF!), ao lado do
IPVA e ITCMD.
Resolveremos essa questão e com ela iniciamos nosso estudo do ICMS. O nome do
imposto está no enunciado da questão e é o maior spoiler do fato gerador: imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal!
Desvinculando

o

núcleo

apresentado,

encontramos

3

grandes

campos

de

incidência:


circulação de mercadorias



prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal



prestações de serviços de comunicação
Vamos falar mais sério e atacar nossa Lei n.º 1.254/1996, pois dela é que sairão as

questões de prova! Na lei, temos dois grandes núcleos de incidência (incidência significa que
havendo um dos casos previstos na lei, o DF, representado pela sua longa manus, VOCÊ,
FISCAL, cobrará o imposto quando da sua incidência, que nada mais é a previsão abstrata do
fato gerador): primeiramente os casos anteriormente destacados, que estão no art. 1º, e
depois os demais, que estão no art. 2º:
CASOS GERAIS DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO DISTRITO FEDERAL
Art. 2º O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em
qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão,
a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa, em lei complementar
aplicável, da incidência do ICMS.
IV – operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte
do imposto localizado no Distrito Federal.
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Pessoal, logicamente que temos que estudar a legislação infraconstitucional
DEPOIS de entender os dispositivos da CF/88, que tem alterações importantes afetas
ao ICMS, inseridas pela Emenda Constitucional n.º 87/2015.
Entretanto, MUITAS questões (eu diria que a maioria!) serão baseadas na lei
seca, principalmente Lei Kandir (que é a lei geral do ICMS) e Lei n.º 1.254/1996. Assim,
optamos por abordar na nossa aula demonstrativa a especificidade do DF, para que
você entenda como trabalhamos e veja porque nós temos tido um excelente resultado
em acertar questões de prova. Além dos incisos do art. 2º, temos um parágrafo que
traz mais casos de incidência:
CASOS ESPECÍFICOS DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO DF
I - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;
II - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;
III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de:
a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto;
b) bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou
ativo permanente;
c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;
d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento
em situação cadastral irregular.
e) mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto adquirida por
contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

Assim, vista a legislação, esquematizá-la-emos (eita! Treine pro português cmg
tb

):
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circulação de mercadorias

fornecimento de alimentação e bebidas em barese e restaurantes

serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores

prestações onerosas de serviços de comunicação

Fornecimento de mercadorias com sevriços, quando os serviços não são de competência
do Município ou quando são , mas há ressalva na lei do ISS, inclusive prestados do
exterior

operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador
seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.

Incidência do ICMS

a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto

o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;;

bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso,
consumo ou ativo permanente

a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de:

energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização;

operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador
seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.

mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a
estabelecimento em situação cadastral irregular.
mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto
adquirida por contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional

É...bem grandinha a incidência. Gente, e a questão?!?!
Resposta (E), pois incorreto dizer que não incide ICMS quando do serviço de
competência tributária do município. Incidirá sim, mesmo com a competência
municipal,

quando

a

lei

complementar

aplicável

(Lei

Complementar n.º 116/03) determinar! Assim, haverá casos de ICMS + ISS, casos
somente de ICMS e casos somente de ISS.
Meus caros, e isso é cobrado em prova! Vamos falar um pouco sobre isso!
Incide ICMS

Incide ISS

Regra Geral: Circulação de mercadorias

Regra Geral: prestação de serviços
O ISS haverá em determinados casos...mas não
em bares e restaurantes (caso de ICMS)! Poderá
haver em hotéis ou buffet!

Fornecimento de Alimentação em bares e
restaurantes
Serviço de Transporte Interestadual e
Intermunicipal
Serviço de comunicação
Fornecimento de Mercadorias

Transporte

IntrAmunicipal (dentro de um

mesmo muncípio)
Apesar de “serviço de comunicação” ser serviço,
não pode ISS
Ver tabela abaixo
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Quando ocorre o fornecimento de mercadorias, a regra geral é a incidência de
ICMS. Porém, haverá casos em que existe outro imposto, de competência municipal,
que incide em parte ou totalidade da operação...isso vai depender da previsão ou não
do serviço na Lei Complementar 116/2003. Se o serviço está na lista (existe uma lista
de serviços tributados pelo ISS, dos Municípios) SEM ressalva, é caso de ISS; se há
ressalva, haverá os dois impostos!

Veja alguns casos, quando falamos de alimentação...
ALIMENTAÇÃO: ISS x ICMS
Em bares e restaurante
Em hotéis, quando fornecida individualmente
(exemplo, chocolate a venda pelo preço de R$
2,00)
Alimentação fornecida em hotéis, porem englobada
no preço da diária (diária com café da manhã por
exemplo)
Buffet
(já pensou em comida néé)

APENAS ICMS
APENAS ICMS nos alimentos
ISS na diária (sem os
alimentos)
APENAS ISS TUDÃO, na
diária e nos alimentos
ICMS

Agora veja os serviços com ressalva da lista (lista da LC 116/03), onde há
ISS sobre os serviços e ICMS sobre as partes e peças:
ICMS + ISS
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração
de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
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Sobre os serviços de transporte, temos os seguintes termos que podem aparecer
na sua prova:
Serviços de Transporte e o ICMS x
Municial
Dentro do município
IntRA municipal Dentro do município
inTER municipal Entre dois ou mais municípios
inTER ESTADUAL Entre dois ou mais estados

ISS
Somente
Somente
Somente
Somente

ISS
ISS
ICMS
ICMS

Ufa! Terminamos a parte de incidência. Pessoal...com os esqueminhas acima,
SEGURAMENTE vocês já matam o examinador.
“- Professor, precisa saber TODOS os casos de incidência?”
Só se quiser passar! SIM, 100% deles!!! Não fiquem assim, atordoado

...

não tenha a ilusão de que nesta primeira leitura você saberá tudo de ICMS. Não! Tratase de um processo contínuo em que os ensinamentos estão se organizando em sua
cabeça. Até o dia da prova vocês vão se habituar e entender a dinâmica do ICMS.
Agora é com você, meu caro. Consegue listar para mim os 8 casos que a lei
trouxe (mesmo havendo repetição entre eles?)?
Ficha 2 - Incidência de ICMS

ICMS DF - FICHA 2 - INCIDÊNCIA
Casos gerais do
art. 2º

Casos
específicos do
parágrafo único
do art. 2º

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

Segue o baile! Vejamos a não incidência, outro ponto importantíssimo:
6. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Conforme determina a Lei n.º 1.254/1996,
pode-se afirmar que não incide ICMS nos seguintes casos, exceto:
(A) operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinados a sua impressão
(B) operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos
primários, produtos industrializados e semielaborados, ou serviços
(C) operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser
utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza
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definido em Lei Complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência
dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma Lei Complementar
(D) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física que
não seja contribuinte habitual do imposto
(E) operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de
estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie

Já vamos direto no EXCETO, destacando para nós próprios que a questão quer
aquilo “que não incide, exceto”, ou seja, QUANDO INCIDE. De qualquer forma, teremos
que analisar uma a uma as alternativas. Se você quer um spoiler para resolver a
questão, vá no art. 3º da sua Lei 1.254/96. Lá estão listados os casos de não
incidência. A letra (D) é o gabarito, pois há incidência na importação (entrada de
bem do exterior) por pessoa física ou jurídica, ainda que não habitual (inciso V
do art. 2º , você sabe, pois escreveu na ficha neh?!).
A não incidência é na exportação de primários e industrializados!
Ficha 3 – Não Incidência ICMS

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NO DF (LEI n.º 1.254/1996)
Art. 3º O imposto não incide sobre:
I - operação ou prestação que destine ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e
industrializados, bem como os semi-elaborados, ou serviços;
II - operação que destine a outra unidade federada energia elétrica e petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à
comercialização ou à industrialização;
III - operação com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;
IV - operação com livros, jornais e periódicos, bem como o papel destinado a sua impressão;
V - operação relativa a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação,
pelo próprio autor da saída, de serviço compreendido na competência tributária dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar aplicável;
VI - operação de qualquer natureza, dentro do território do Distrito Federal, de que decorra
transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou
mudança de endereço;
VII - operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, inclusive aquela efetuada pelo
credor em decorrência do inadimplemento do devedor;
VIII - operação de contrato de arrendamento mercantil, exceto a venda do bem ao arrendatário,
ao término do contrato, pelo valor residual;
IX - operação de qualquer natureza decorrente de transferência, para a companhia seguradora, de
bens móveis salvados de sinistro;
X - a saída de mercadoria com destino a armazém geral ou para depósito fechado do próprio
contribuinte, no Distrito Federal, para guarda em nome do remetente, e o seu retorno ao
estabelecimento do depositante.
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Ufa. Repare que a maioria dessas não incidências estão na CF/88 (art. 155), de
maneira que é de suma importância o estudo do tripé CF/88 + Lei Kandir + lei
específica para gabaritar nossa prova. Isso será feito ao longo do nosso curso! Vamos
a mais uma questão.
Sobre conceitos...o examinador AMA os conceitos trazidos pela Lei... é um caso
de paixão tipo Jon Stark e Daenywsdfygwefgqhrys Targeryaiujiayiyfsan (foi mal, não
sei escrever esses nomes). Isso porque a “letra da lei” (texto da lei) blinda a questão
contra possíveis recursos. Na aula de ICMS teremos mais fichas específicas para os
senhores preencherem, como esta (preenchi alguns para facilitar, acompanhe a ficha
com o art. 3º de sua lei ...logicamente você não conseguirá preencher todas de
primeira, mas com o tempo, praticando, você saberá naturalmente):
ICMS DF - FICHA NÃO INCIDÊNCIA
1)
2)
3)
4)
5)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Vamos explorar mais um pouco de nossa lei.
No art. 22, por exemplo, temos o seguinte: “Contribuinte do imposto é qualquer
pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize
intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e
as prestações se iniciem no exterior”
As leis são cheias de disposições desse tipo. O examinador adora isso...e se o
examinador adora, nós amamos. Vamos a mais uma questão:
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7. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Sobre o conceito de contribuinte do ICMS,
definido na Lei n.º 1.254/1996, julgue as seguintes assertivas, assinalando as corretas:
I. Uma pessoa física que, sem habitualidade, seja destinatária de serviço prestado no
exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior não é contribuinte.
II. Uma pessoa que adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou
abandonados é contribuinte.
III. Se uma pessoa jurídica importar mercadorias com habitualidade mas em volume que
não caracterize intuito comercial, não será contribuinte.
(A) I e III
(B) I e II
(C) II e III
(D) Apenas II.
(E) Apenas I.

O conceito de contribuinte é importantíssimo para nosso concurso e certamente
será cobrado na prova! Vejamos:
CONTRIBUINTE DO ICMS NO DF (LEI n.º 1.254/1996)
Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade
ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
§ 1º É também contribuinte:
I – a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:
a) importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja sua finalidade;
b) seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior;
c) adquira, em licitação pública, mercadoria ou bem importados do exterior, apreendidos ou
abandonados;
d) adquira energia elétrica ou petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, oriundos de outra unidade federada, quando não destinados a
comercialização ou industrialização;
II – o remetente ou prestador localizado em outra unidade federada nas operações e nas
prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja não
contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal, em relação à diferença de que trata o
art. 20.
§ 2º A condição de contribuinte independe de encontrar-se a pessoa regularmente constituída
ou estabelecida, inclusive para os efeitos do art. 48, bastando que configure unidade
econômica que pratiquem as operações ou prestações definidas nesta Lei como fatos
geradores do imposto.
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Analisando as alternativas, ficamos com a (D), já que apenas a II está verdadeira:
I. Uma pessoa física que, sem habitualidade, seja destinatária de serviço prestado no
exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior não é contribuinte. [é
contribuinte sim! Inciso I do §1º]
II. Uma pessoa que adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou
abandonados é contribuinte. [Certo! Inciso III do §1º]
III. Se uma pessoa jurídica importar mercadorias com habitualidade mas em volume
que não caracterize intuito comercial, não será contribuinte. [é contribuinte,
conforme Caput do art. 5º]
Vamos esmiuçar o tema:
PF OU PJ COM HABITUALIDADE OU
VOLUME QUE SEJA INTUITO
COMERCIAL

que realize operações de ICMS

importe bens ou merc do exterior (qualquer
finalidade)

CONTRIBUINTE
ICMS

seja destinatária de serviço do exterior
PF OU PJ SEM HABITUALIDADE
OU INTUITO COMERCIAL que

adquira em licitação merc ou bens
apreendidos ou abandonados
adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos
do petróleo OU energia elétrica QUANDO NÃO
DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO OU
INDUSTRIALIZAÇÃO

Percorra o mapa para entender que pode haver contribuintes sem
habitualidade ou intuito comercial! Leve esse esquema para sua prova: na verdade,
contribuinte é TODO MUNDO praticamente, né?
Para finalizar nossa demonstração sobre o ICMS, vejamos as alíquotas do DF!
8. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) A alíquota aplicável para o ICMS para o
GLP é de:
a) 4%
b) 5%
c) 8%
d) 10%
e) 12%

Hum...sim, as alíquotas podem ser cobradas em prova! Na Lei do DF elas estão
no art. 18 – para o GLP é 12%!
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Para as alíquotas teremos uma ficha específica na Aula 3! Temos que saber que
elas são seletivas em função da essencialidade das mercadorias e serviços, nos
termos do art. 18 da Lei tributária do DF. Temos do 4 ao 35%:
ALÍQUOTAS DO ICMS DF
4%

- Transporte aéreo interestadual de carga e mala postal
- nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior
- REGRA GERAL para alíquotas interestaduais;
- fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e
estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras de refeições coletivas;
- gás liquefeito de petróleo – GLP e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves
comerciais utilizadas para transporte de passageiros e cargas;
- energia elétrica até 200 KWh mensais;
- máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento;
móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, excetuadas as subposições
9401.10 e 9401.20, da NCM/SH;
- máquinas registradoras, classificadas nas posições 8470.50.0100 e 8470.50.9900 da NBM/SH;
- vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH.

12%

- papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas pelos estabelecimentos industriais e
atacadistas;
- produtos de indústria de informática e automação;
- pneus recauchutados;
- produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 7201 a 7229, 7301 a 7314, 7326 e 8310 da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH).
- veículos diversos (posições diversas no NBM);
- areia;
- obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos
e as fasquias para telhados (“shingles” e “shakes”), de madeira, classificadas na posição 4418;

15%
17%
18%
21%

25%

28%
29%
35%

- vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados
- óleo diesel
- medicamentos
- lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como
para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições
de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado(NBM/SH);
- para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de
1.000 KWh mensais;
- Armas e munições
- embarcações de esporte e recreação
-fogos de artifício
-peleterias
-artigos de antiquário
-aviões de procedência estrangeira de uso não-comercial, asas delta e ultraleves, suas peças e acessórios;
- energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, acima de 500 KWh mensais;
- serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja
alíquota específica
- bebidas alcólicas
Fumo, derivados, cachimbos, piteiras, isqueiros;

Repare que não são muitas, com o tempo você vai gravando! Praticando a ficha
de alíquotas, vamos fixando:
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Ficha 4 - Alíquotas do ICMS

FICHA ICMS DF - ALÍQUOTAS DO ICMS
4%

- Transporte aéreo interestadual de carga e mala postal
- REGRA GERAL para alíquotas interestaduais;
- fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e
estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras de refeições coletivas;
- energia elétrica até 200 KWh mensais;
- máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento;
móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, excetuadas as subposições
9401.10 e 9401.20, da NCM/SH;

12%

- vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH.
- produtos de indústria de informática e automação;
- pneus recauchutados;
- veículos diversos (posições diversas no NBM);
- areia;
-

15%
17%

- vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados
- óleo diesel
- medicamentos

18%

21%
25%
28%
29%
35%

Pessoal, de ICMS era isso, um breve aperitivo! Mais você pode conferir na
próxima aula

.

3.3 ISS no Distrito Federal: Decreto n.º 25.508/05.
Para falar de ISS, precisamos dar uma leve espiada na CF e na LC 116. Faremos
isso começando uma questão:
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9. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Acerca dos impostos municipais, assinale
a alternativa incorreta:
(A) É competência dos municípios a instituição de impostos sobre serviços de qualquer
natureza, não compreendidos no art. 155, II, da CF/88, definidos em lei complementar.
(B) Cabe à Lei Complementar fixas as alíquotas mínimas do ISSQN.
(C) Cabe à Lei Complementar fixar as alíquotas máximas do ISSQN.
(D) Cabe à Lei Complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados
(E) É competência dos municípios a instituição de impostos sobre serviços relativos aos
serviços de transporte intermunicipal e de comunicação;

CF/88
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Assim, meus queridos, devemos ter em mente que há 3 impostos municipais, todos de
competência do DF (competência cumulativa):

ISS
IPTU
ITBI

O nosso objeto de estudo de agora é o ISS. Não é à toa que ele está no topo da tabela.
Geralmente é o imposto de maior arrecadação nos municípios.
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo [ISSQN], cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
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Repare que você deve ler todos os textos literais da norma que reproduzo aqui, ok?!
Esquematizando:

Logo na letra (A) temos o texto que define o âmbito de incidência do ISSQN:
i)

Aqueles que não sejam do 155, II (ICMS!)

ii)

Aqueles que sejam definidos em lei complementar.

Vejamos o âmbito de incidência do ICMS – e veja que temos que saber muiiito bem a
diferenciação desses dois impostos para o DF:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;
Assim, não haverá ISS quando ocorrer (gabarito E):
i) Circulação de mercadorias;
ii) Prestação de serviços de transporte interestadual;
iii) Prestação de serviços de transporte intermunicipal;
iv) Prestação de serviços de comunicação;

Perceba que os serviços de transporte interestadual (entre estados) e intermunicipal (entre
municípios) não poderiam ser tributados pelo ISS, que é de competência do município. O ente
menor não poderia tributar o ente maior ou outros entes. Já a circulação de mercadorias é fato
típico gerador do ICMS.
Queremos ressaltar mais uma coisa para você:
Súmula 391 do STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente
à demanda de potência efetivamente utilizada ".

A energia elétrica que utilizamos, portanto, não é objeto de incidência do ISS (não é uma
prestação de serviço em que incide ISS!). Sobre a tarifa de energia elétrica há ICMS, ok? Existem
diversos outros casos que veremos, mas esse é um de grande confusão.
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Vimos, portanto, sobre o que o ISS não incide...e sobre o que ele incide? Sobre a lista de
serviços da Lei Complementar 116/2003. Você não precisa saber toda a lista, apenas alguns casos
que estaremos destacando oportunamente.
Sobre as alíquotas mínimas e máximas a serem definidas por Lei Complementar:
- a mínima não foi definida na LC 116, e o que vale hoje é o art. 88 do ADCT – Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias: - 2%.
- a máxima é de 5%, definida pela LC 116/2003.

Vamos ver o texto do art. 88 do ADCT:
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art.
156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo:

I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens
32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;

II - não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que
resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso
I.
Assim, não apenas a alíquota, mas qualquer isenção, incentivo ou benefício fiscal não pode
resultar, direta ou indiretamente, em menos de 2% do imposto!

Então, temos no ISS um imposto que incide sobre a prestação de serviços, ok? Trata-se de
uma prestação à obrigação de fazer algo (de prestar serviço) que é tributada pelo Município. Mesmo
assim, o STF entender ser cabível a incidência de ISS sobre operações de leasing financeiro,
ok?
O STF entende ser cabível a incidência de ISS sobre operações de leasing financeiro, sendo
ele um dos serviços da lista em anexo da LC 116/2003.
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Professor, e o Decreto n.º 25.508/2005? Vejamos um aperitivo:
10. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Acerca das disposições sobre o ISSQN –
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza constantes no Decreto n.º 25.508/2005,
julgue as assertivas a seguir, assinalando as incorretas:
i) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista
anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
ii) O imposto não incidirá sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior do País.
iii) Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
(A) Apenas I e III.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) I, II e III.
(E) Apenas III.

Olha a cara do seu examinador:

. Isso porque ele te fez ler a questão na pressa e marcar

as corretas...logo na alternativa (A), quando no enunciado ele solicitou para que se marcasse as
incorretas. Leia todo o enunciado! Vamos analisar as assertivas, depois de ler o texto da LC
116/2003 – as três assertivas foram espelhadas nos três primeiros dispositivos da Lei, que são
repetidos no Decreto. Daí a importância de termos uma aula específica do ISS para entender o
detalhamento dele na CF e na LC 116:
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses
não se constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação
envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante
a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão
ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4o A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado

Obs.: esses dispositivos são da LC 116 e reproduzidos fielmente no Decreto do DF.
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Pelo art. 1° da Lei, notamos que não é necessário que o serviço prestado seja preponderante
do prestador. Define ainda que os serviços são os da lista em anexo! Essa lista, conforme
entendimento do STF, é taxativa, embora permite interpretação extensiva e analógica. No §1°
notamos que INCIDE ISS MESMO QUE O SERVIÇO SEJA PROVENIENTE DO EXTERIOR. O
§2° é o cerne de MUITAS questões...vamos repetir:
Quando incide ISS x ICMS
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
 INCIDE APENAS ISS: Serviços sem ressalva da lista (regra geral, quando não há ressalva);
mesmo que haja fornecimento de mercadorias, é só ISS sobre tudão (sobre serviços e sobre
as mercadorias fornecidas).
 INCIDE ICMS + ISS: quando há RESSLVA!
INCIDE ISS sobre o serviço e ICMS sobre peças/mercadorias. Cada um tem uma base de
cálculo diferente.
 INCIDE APENAS ICMS: nos casos do 155, II (serviços de transporte interestadual,
intermunicipal, comunicação).
 Não incide ISS e Não incide ICMS: se o serviço não estiver na lista anexa e não for um
daqueles casos do 155, II.
Como os dois últimos casos são “deduzíveis”, vamos repetir os dois mais importantes:
 INCIDE APENAS ISS: Serviços sem ressalva da lista (regra geral, quando não
há ressalva); mesmo que haja fornecimento de mercadorias, é só ISS sobre tudão
(sobre serviços e sobre as mercadorias fornecidas).
 INCIDE ICMS + ISS: quando há RESSLVA!
INCIDE ISS sobre o serviço e ICMS sobre peças/mercadorias. Cada um tem uma
base de cálculo diferente.

Senhores, ainda há outros casos que veremos onde há polêmica no campo de incidência
(se é ICMS, ISS ou os dois). Trabalharemos isso oportunamente. Só para não esquecer da nossa
questão, a única errada é a “ii”, o que nos dá (B) como gabarito.
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O §3° traz um dos fatos geradores do imposto: serviços prestados mediante a utilização de
bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. O §4° prevê
que A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
11. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) É contribuinte do ISSQN, conforme o
Decreto n.º 25.508/2005 do Distrito Federal:
(A) o prestador do serviço;
(B) o tomador do serviço;
(C) o ente Distrito Federal;
(D) o importador ou quem a lei e ele equiparar;
(E) o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.

feita:

Vejamos o texto do Decreto. Temos que saber QUEM É O CONTRIBUINTE! Desta
Art. 7° Contribuinte é o prestador do serviço.

Assim, apesar de o senso comum nos dizer que quem teria que pagar o ISS é quem recebe
o serviço – e isso pode até acontecer, com a transferência do ônus -, na verdade o contribuinte é o
prestador!
4. QUESTÕES DA AULA E GABARITO
1. (FCC/ICMS-SP/2013) Possuem competência para instituir o Imposto Sobre Doações e
Transmissão causa mortis, Imposto Territorial Rural, Impostos sobre Importações e Impostos
sobre Serviços de Qualquer Natureza, respectivamente,
a) Estados; Municípios; União; Estados e Distrito Federal.
b) Municípios; Estados e Distrito Federal; União; Municípios.
c) Estados e Distrito Federal; União; União; Distrito Federal.
d) Estados; União; Estados e Distrito Federal; Municípios.
e) Estados; Municípios; União; Municípios e Distrito Federal.
2. (CESPE/Procurador DF/2013) Considerando que uma autarquia federal que não vise à
exploração da atividade econômica e não cobre tarifa ou preço por serviços prestados tenha
adquirido um prédio para instalação de sua administração no DF, julgue o item que se segue,
relativo a essa situação hipotética, à competência tributária e às regras de limitação dessa
competência. O DF pode instituir contribuições parafiscais, inclusive destinadas à intervenção
no domínio econômico, desde que o faça por lei complementar.
3. (CESPE/TCDF/2014) Com relação aos princípios constitucionais tributários e aos tributos
federais, estaduais e municipais, julgue o seguinte item. O DF, por ser um ente federativo
híbrido, pode instituir contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, desde que
os seus valores, direta ou indiretamente, sejam revertidos aos servidores públicos.
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4. (FCC/SEAD PI/2013) Considere as seguintes afirmações:
I. A União deverá instituir contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuição
previdenciária de seus respectivos servidores mediante lei complementar.
II. À União, de forma exclusiva, compete a instituição de contribuição de interesse das
categorias profissionais, sendo que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios instituir, no âmbito de suas competências, contribuição previdenciária de seus
respectivos servidores.
III. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição previdenciária
de seus respectivos servidores aplicando alíquota inferior à aplicada para a contribuição dos
servidores titulares de cargos efetivos da União.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e III.
b) II.
c) I.
d) II e III.
e) III.
5. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) A Lei n.º 1.254/1996 institui o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e dá outras providências. Entre os
casos de incidência do ICMS no DF, pode-se afirmar que são incorretas:
I) O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o
fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares.
II) O imposto incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio,
inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza.
III) O imposto não incide sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços
compreendidos na competência tributária dos Municípios.
(A) I
(B) II
(C) I e II
(D) I e III
(E) III
6. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Conforme determina a Lei n.º 1.254/1996, podese afirmar que não incide ICMS nos seguintes casos, exceto:
(A) operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinados a sua impressão
(B) operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos
primários, produtos industrializados e semielaborados, ou serviços
(C) operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na
prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em Lei
Complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas na mesma Lei Complementar
(D) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física que não
seja contribuinte habitual do imposto
(E) operações de qualquer natureza de que decorra a transferência de propriedade de
estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie
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7. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Sobre o conceito de contribuinte do ICMS,
definido na Lei n.º 1.254/1996, julgue as seguintes assertivas, assinalando as corretas:
I. Uma pessoa física que, sem habitualidade, seja destinatária de serviço prestado no exterior
ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior não é contribuinte.
II. Uma pessoa que adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados é
contribuinte.
III. Se uma pessoa jurídica importar mercadorias com habitualidade mas em volume que não
caracterize intuito comercial, não será contribuinte.
(A) I e III
(B) I e II
(C) II e III
(D) Apenas II.
(E) Apenas I.
8. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) A alíquota aplicável para o ICMS para o GLP é
de:
a) 4%
b) 5%
c) 8%
d) 10%
e) 12%
9. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Acerca dos impostos municipais, assinale a
alternativa incorreta:
(A) É competência dos municípios a instituição de impostos sobre serviços de qualquer
natureza, não compreendidos no art. 155, II, da CF/88, definidos em lei complementar.
(B) Cabe à Lei Complementar fixas as alíquotas mínimas do ISSQN.
(C) Cabe à Lei Complementar fixar as alíquotas máximas do ISSQN.
(D) Cabe à Lei Complementar regular a forma e as condições como isenções, incentivos e
benefícios fiscais serão concedidos e revogados
(E) É competência dos municípios a instituição de impostos sobre serviços relativos aos serviços
de transporte intermunicipal e de comunicação;
10. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) Acerca das disposições sobre o ISSQN –
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza constantes no Decreto n.º 25.508/2005, julgue
as assertivas a seguir, assinalando as incorretas:
i) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que
esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
ii) O imposto não incidirá sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.
iii) Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que
sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
(A) Apenas I e III. (B) Apenas II. (C) Apenas III. (D) I, II e III. (E) Apenas III.
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11. (Thiago Rösler/Auditor Tributário DF/2018) É contribuinte do ISSQN, conforme o Decreto
n.º 25.508/2005 do Distrito Federal:
(A) o prestador do serviço;
(B) o tomador do serviço;
(C) o ente Distrito Federal;
(D) o importador ou quem a lei e ele equiparar;
(E) o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados.

1
2
3
4
5

C 6
E 7
E 8
C 9
E 10

D 11 A
D
E
E
B

5. RESUMO DA AULA

União
Estados
DF
Municípios

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA
Contribuições Parafiscais
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria

Empréstimos Compulsórios

Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria

-

TODOS os entes políticos podem instituir contribuições sociais para os respectivos regimes
próprios dos servidores estatutários, aqueles que passam em concurso para cargo efetivo.
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Competência
Tributária

Privativa

cada ente possui competência privativa para instituir seus impostos

Comum

Taxas e Contribuições de Melhoria

Em território federal - união tem competência para impostos
estaduais e municipais (se território não tiver município)

Cumulativa
DF tem competência para impostos municipais

Residual

União instituir novos impostos, com FG e BC
diferentes dos já existentes na CF

Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que
a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.
Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for
dividido em Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os
impostos municipais.
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem
no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.

Passado esse ponto de competência, vamos conversar um pouco sobre o ICMS!
Lembrando que aqui daremos apenas uma amostra de nossa metodologia e da nossa
aula. O curso contará com explicações completas do ICMS e de todos os tributos do
DF, bem como do processo administrativo tributário candango.
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CASOS GERAIS DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO DISTRITO FEDERAL
Art. 2º O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em
qualquer estabelecimento, incluídos os serviços prestados;
II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores;
III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão,
a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;
IV - fornecimento de mercadoria com prestação de serviços:
a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;
b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa, em lei complementar
aplicável, da incidência do ICMS.
IV – operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja não contribuinte
do imposto localizado no Distrito Federal.

CASOS ESPECÍFICOS DE INCIDÊNCIA DE ICMS NO DF
I - a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;
II - o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;
III - a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de:
a) mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto;
b) bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso, consumo ou
ativo permanente;
c) energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele
derivados, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;
d) mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a estabelecimento
em situação cadastral irregular.
e) mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto adquirida por
contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
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circulação de mercadorias

fornecimento de alimentação e bebidas em barese e restaurantes

serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens,
mercadorias ou valores

prestações onerosas de serviços de comunicação

Fornecimento de mercadorias com sevriços, quando os serviços não são de competência
do Município ou quando são , mas há ressalva na lei do ISS, inclusive prestados do
exterior

Incidência do ICMS

operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador
seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.

a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica,
ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto

o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;;

bens ou serviços adquiridos por contribuinte do imposto, destinados a uso,
consumo ou ativo permanente

a entrada no território do Distrito Federal, proveniente de outra unidade federada, de:

energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, quando não destinados à comercialização ou à
industrialização;

operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador
seja não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal.

mercadoria a ser comercializada sem destinatário certo ou destinada a
estabelecimento em situação cadastral irregular.
mercadoria não sujeita ao regime de pagamento antecipado do imposto
adquirida por contribuinte optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional

Incide ICMS
Regra Geral: Circulação de mercadorias
Fornecimento de Alimentação em bares e
restaurantes
Serviço de Transporte Interestadual e
Intermunicipal
Serviço de comunicação
Fornecimento de Mercadorias

Incide ISS
Regra Geral: prestação de serviços
O ISS haverá em determinados casos...mas não
em bares e restaurantes (caso de ICMS)! Poderá
haver em hotéis ou buffet!
Transporte

IntrAmunicipal (dentro de um

mesmo muncípio)
Apesar de “serviço de comunicação” ser serviço,
não pode ISS
Ver tabela abaixo

ALIMENTAÇÃO: ISS x ICMS
Em bares e restaurante
APENAS ICMS
Em hotéis, quando fornecida individualmente APENAS ICMS nos alimentos
(exemplo, chocolate a venda pelo preço de R$ ISS na diária (sem os
2,00)
alimentos)
Alimentação fornecida em hotéis, porem englobada APENAS ISS TUDÃO, na
no preço da diária (diária com café da manhã por diária e nos alimentos
exemplo)
ICMS
Buffet
(já pensou em comida néé)
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ICMS + ISS
7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção
civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração
de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de
mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços,
que fica sujeito ao ICMS).
7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração,
blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos,
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam
sujeitas ao ICMS).
17.10 – Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

Serviços de Transporte e o ICMS x
Municial
Dentro do município
IntRA municipal Dentro do município
inTER municipal Entre dois ou mais municípios
inTER ESTADUAL Entre dois ou mais estados

ISS
Somente
Somente
Somente
Somente

ISS
ISS
ICMS
ICMS

NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS NO DF (LEI n.º 1.254/1996)
Art. 3º O imposto não incide sobre:
I - operação ou prestação que destine ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e
industrializados, bem como os semi-elaborados, ou serviços;
II - operação que destine a outra unidade federada energia elétrica e petróleo, inclusive
lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando destinados à
comercialização ou à industrialização;
III - operação com ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;
IV - operação com livros, jornais e periódicos, bem como o papel destinado a sua impressão;
V - operação relativa a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação,
pelo próprio autor da saída, de serviço compreendido na competência tributária dos Municípios,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei complementar aplicável;
VI - operação de qualquer natureza, dentro do território do Distrito Federal, de que decorra
transferência de propriedade de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie, ou
mudança de endereço;
VII - operação decorrente de alienação fiduciária em garantia, inclusive aquela efetuada pelo
credor em decorrência do inadimplemento do devedor;
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VIII - operação de contrato de arrendamento mercantil, exceto a venda do bem ao arrendatário,
ao término do contrato, pelo valor residual;
IX - operação de qualquer natureza decorrente de transferência, para a companhia seguradora, de
bens móveis salvados de sinistro;
X - a saída de mercadoria com destino a armazém geral ou para depósito fechado do próprio
contribuinte, no Distrito Federal, para guarda em nome do remetente, e o seu retorno ao
estabelecimento do depositante.

CONTRIBUINTE DO ICMS NO DF (LEI n.º 1.254/1996)
Contribuinte do imposto é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade
ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda
que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
§ 1º É também contribuinte:
I – a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:
a) importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja sua finalidade;
b) seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no
exterior;
c) adquira, em licitação pública, mercadoria ou bem importados do exterior, apreendidos ou
abandonados;
d) adquira energia elétrica ou petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos dele derivados, oriundos de outra unidade federada, quando não destinados a
comercialização ou industrialização;
II – o remetente ou prestador localizado em outra unidade federada nas operações e nas
prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja não
contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal, em relação à diferença de que trata o
art. 20.
§ 2º A condição de contribuinte independe de encontrar-se a pessoa regularmente constituída
ou estabelecida, inclusive para os efeitos do art. 48, bastando que configure unidade
econômica que pratiquem as operações ou prestações definidas nesta Lei como fatos
geradores do imposto.
ALÍQUOTAS DO ICMS DF
4%

12%

- Transporte aéreo interestadual de carga e mala postal
- nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior
- REGRA GERAL para alíquotas interestaduais;
- fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e
estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras de refeições coletivas;
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- gás liquefeito de petróleo – GLP e querosene de aviação destinado ao abastecimento de aeronaves
comerciais utilizadas para transporte de passageiros e cargas;
- energia elétrica até 200 KWh mensais;
- máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento;
móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, excetuadas as subposições
9401.10 e 9401.20, da NCM/SH;
- máquinas registradoras, classificadas nas posições 8470.50.0100 e 8470.50.9900 da NBM/SH;
- vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH.
- papel, formulário contínuo e impressos, nas operações realizadas pelos estabelecimentos industriais e
atacadistas;
- produtos de indústria de informática e automação;
- pneus recauchutados;
- produtos de siderurgia e metalurgia, classificados nas posições 7201 a 7229, 7301 a 7314, 7326 e 8310 da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH).
- veículos diversos (posições diversas no NBM);
- areia;
- obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos
e as fasquias para telhados (“shingles” e “shakes”), de madeira, classificadas na posição 4418;

15%
17%
18%
21%

25%

28%
29%
35%

- vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados
- óleo diesel
- medicamentos
- lubrificantes e demais mercadorias e serviços não listados nas demais alíneas, bem como
para produtos de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas, classificados nas posições
de 3301 a 3305 e 3307 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado(NBM/SH);
- para energia elétrica, classe residencial, de 301 a 500 KWh mensais, e classes industrial e comercial, acima de
1.000 KWh mensais;
- Armas e munições
- embarcações de esporte e recreação
-fogos de artifício
-peleterias
-artigos de antiquário
-aviões de procedência estrangeira de uso não-comercial, asas delta e ultraleves, suas peças e acessórios;
- energia elétrica, para classe residencial e Poder Público, acima de 500 KWh mensais;
- serviço de comunicação e para petróleo e combustíveis líquidos ou gasosos, exceto aquelas para as quais haja
alíquota específica
- bebidas alcólicas
Fumo, derivados, cachimbos, piteiras, isqueiros;

CF/88
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
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§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo [ISSQN], cabe à lei complementar:
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;
II - excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;
Assim, não haverá ISS quando ocorrer:
i) Circulação de mercadorias;
ii) Prestação de serviços de transporte interestadual;
iii) Prestação de serviços de transporte intermunicipal;
iv) Prestação de serviços de comunicação;

Súmula 391 do STJ: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente
à demanda de potência efetivamente utilizada ".
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O STF entende ser cabível a incidência de ISS sobre operações de leasing financeiro, sendo
ele um dos serviços da lista em anexo da LC 116/2003.

Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito
Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses
não se constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País.
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam
sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, ainda que sua prestação
envolva fornecimento de mercadorias.
§ 3o O imposto de que trata esta Lei Complementar incide ainda sobre os serviços prestados mediante
a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão
ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço.
§ 4o A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado

Quando incide ISS x ICMS
§ 2o Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não
ficam sujeitos ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
 INCIDE APENAS ISS: Serviços sem ressalva da lista (regra geral, quando não há ressalva);
mesmo que haja fornecimento de mercadorias, é só ISS sobre tudão (sobre serviços e sobre
as mercadorias fornecidas).
 INCIDE ICMS + ISS: quando há RESSLVA!
INCIDE ISS sobre o serviço e ICMS sobre peças/mercadorias. Cada um tem uma base de
cálculo diferente.
 INCIDE APENAS ICMS: nos casos do 155, II (serviços de transporte interestadual,
intermunicipal, comunicação).
 Não incide ISS e Não incide ICMS: se o serviço não estiver na lista anexa e não for um
daqueles casos do 155, II.
Como os dois últimos casos são “deduzíveis”, vamos repetir os dois mais importantes:
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 INCIDE APENAS ISS: Serviços sem ressalva da lista (regra geral, quando não
há ressalva); mesmo que haja fornecimento de mercadorias, é só ISS sobre tudão
(sobre serviços e sobre as mercadorias fornecidas).
 INCIDE ICMS + ISS: quando há RESSLVA!
INCIDE ISS sobre o serviço e ICMS sobre peças/mercadorias. Cada um tem uma
base de cálculo diferente.
Art. 7° Contribuinte é o prestador do serviço.
6. FICHAS DE AULA

Impostos

1
2
3
4
5
6
Taxas
Contribuições de Melhoria
Contribuições Sociais para Servidores Estatutários

ICMS DF - FICHA 2 - INCIDÊNCIA
Casos gerais do
art. 2º

Casos
específicos do
parágrafo único
do art. 2º

1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

ICMS DF - FICHA 3 - NÃO INCIDÊNCIA
1)
2)
3)
4)
5)
3)
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

FICHA 4 - ICMS DF - ALÍQUOTAS DO ICMS
4%

- Transporte aéreo interestadual de carga e mala postal
- REGRA GERAL para alíquotas interestaduais;
- fornecimento ou saída de refeição, bebidas não-industrializadas e sobremesas, por restaurantes, bares e
estabelecimentos similares ou por empresas preparadoras de refeições coletivas;
- energia elétrica até 200 KWh mensais;
- máquinas industriais, diretamente utilizadas no processo produtivo, observada a especificação no regulamento;
móveis e mobiliário médico-cirúrgico classificados nas posições 9401, 9402, 9403, excetuadas as subposições
9401.10 e 9401.20, da NCM/SH;

12%

- vestuário e seus acessórios, classificados nas posições 4203, 6101 a 6117, e 6201 a 6217, da NCM/SH.
- produtos de indústria de informática e automação;
- pneus recauchutados;
- veículos diversos (posições diversas no NBM);
- areia;
-

15%
17%

- vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou laminados
- óleo diesel
- medicamentos

18%

21%
25%
28%
29%
35%
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7. PALAVRAS FINAIS
Senhores, terminamos por aqui nossa aula demonstrativa! Vem comigo, vamos
gabaritar legislação tributária! Acesse também meu curso pra Auditor Estadual da
Bahia:

Prepara-se com os demais cursos do nosso portal!
Att
Thiago Rösler.
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