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DIREITO TRIBUTÁRIO 
INSTRUÇÕES 
Seu Caderno: Além deste caderno de rascunho contendo o enunciado da peça prático-profissional e das quatro questões                 

discursivas, você receberá um caderno destinado à transcrição dos textos definitivos das respostas 

Tempo:  

● 5 horas é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para preenchimento do caderno de textos                     

definitivos.  

● 2 horas após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de rascunho.  

● 1 hora antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de rascunho. 

 

Não será permitido: 

Qualquer tipo de comunicação entre os examinandos. 

Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala. 

Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, receptor, gravador,              

telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de alarme de carro, pendrive, fones de ouvido,                 

Ipad, Ipod, Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como                   

chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie.  

Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 

 

Informações Gerais: 

● As questões discursivas são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

● Não será permitida a troca do caderno de textos definitivos por erro do examinando no dia da prova. 

● Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as respostas constantes do caderno de textos definitivos. 

 

Bom simulado!  
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*ATENÇÃO: ANTES DE INICIAR O SIMULADO, VERIFIQUE SE TODOS OS SEUS APARELHOS ELETRÔNICOS ESTÃO DESLIGADOS.               

AVISE SEUS FAMILIARES QUE VOCÊ ESTARÁ INCOMUNICÁVEL PELAS PRÓXIMAS 5 HORAS. 
 

ENUNCIADO - PEÇA PRÁTICO-PROFISSIONAL 

A indústria Alfa vende bebidas para o supermercado Beta, que, por sua vez, revende-as a consumidores                

finais, sendo certo que todas as operações ocorrem dentro dos limites do estado ABC, em cuja capital                 

estão domiciliadas as duas sociedades empresárias. No estado ABC tem vigência a Lei Ordinária nº 123,                

que prevê a indústria como substituta tributária do ICMS incidente nas operações subsequentes. 

Em abril de 2017, o estado ABC exigiu de Alfa todo o tributo incidente sobre a cadeia produtiva descrita.                   

Assim, Alfa pagou o ICMS incidente na operação própria (a venda que fez ao supermercado Beta) e                 

também na operação subsequente – isto é, o ICMS que incidiria na operação entre o supermercado Beta e                  

os consumidores finais. Dessa forma, para a verificação do valor a ser pago, o ICMS foi calculado sobre o                   

valor presumido de venda da mercadoria ao consumidor final. Ocorre que, para surpresa da indústria Alfa,                

o supermercado Beta, que sempre vendeu as bebidas produzidas por Alfa pelo valor de R$ 16,00 (dezesseis                 

reais), resolveu, diante da crise econômica, comercializar as bebidas por R$ 14,00 (catorze reais). 

Com isso, a indústria Alfa entendeu que a base de cálculo do imposto foi inferior àquela que havia sido                   

presumida, razão pela qual, na prática, pagou, como contribuinte substituto, um valor de ICMS maior do                

que aquele que seria realmente devido. 

Diante disso, e em razão de a indústria Alfa e o supermercado Beta serem clientes do mesmo escritório X,                   

as duas sociedades empresárias lhe expuseram os fatos narrados acima. 

Na qualidade de advogado(a) do escritório X, redija a medida judicial adequada para condenar o Estado                

ABC a restituir, em espécie, o valor do tributo pago a mais. (Valor: 5,00) 

Obs.: a peça deve abranger todos os fundamentos de Direito que possam ser utilizados para dar respaldo à                  

pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação.  
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QUESTÃO 01 - ENUNCIADO 

O Estado”X” instituiu um adicional de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que tem como                 
fato gerador a propriedade de veículos em mau estado de conservação e/ou que possuam duas ou mais multas não                   
pagas. 
 
Caio, proprietário de veículo automotor em mau estado de conservação e com cinco multas não pagas, é notificado                  
da cobrança do adicional do tributo por meio de auto de infração. Como não apresentou defesa e não pagou o                    
tributo, o Estado “X” ajuíza execução fiscal. Caio, no entanto, não possui meios para garantir a execução fiscal e opor                    
embargos à execução, mas possui todos os documentos que comprovam sua defesa. 
 
Com base na hipótese formulada, responda aos itens a seguir. 
 
A) O adicional de IPVA instituído pelo Estado “X” é devido? (Valor: 0,60) 
 
B) Qual seria o meio adequado para a defesa de Caio, nos próprios autos da execução fiscal, conforme o 
entendimento consolidado dos Tribunais Superiores? (Valor: 0,65) 
 
Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere 
pontuação. 
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QUESTÃO 02 - ENUNCIADO 

A União publicou, no Diário Oficial de 30 de junho de 2017, decreto que majorou a alíquota do Imposto sobre                    
Produtos Industrializados (IPI). No decreto, foi estipulado que a alíquota majorada já seria válida para fatos                
geradores ocorridos a partir do mês seguinte. 
 
Tendo em vista a anterioridade nonagesimal e a anterioridade do exercício financeiro, responda aos itens a seguir. 
 
A) É válida a exigência da alíquota majorada no mês seguinte à publicação do decreto? (Valor: 0,65) 
 
B) Se, em vez de majorar a alíquota, o decreto alterasse apenas o prazo de recolhimento da obrigação tributária, 

seria válida a sua exigência a partir do mês seguinte ao da publicação? (Valor: 0,60) 
 
Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação 
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QUESTÃO 03 - ENUNCIADO 

Em 2017, Carlos, após viagem ao exterior, decidiu importar do Japão, para uso próprio, um veículo automotor de 
última geração, lançamento do mercado japonês. 
 
Considerando que Carlos é o consumidor final do veículo, responda aos itens a seguir. 
 
A) Na importação do referido veículo por Carlos, é devido o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)? 
 
(Valor: 0,60) 
 
B) Considerando que, em 2003, o estado onde Carlos é domiciliado editou uma lei instituindo o Imposto sobre                 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação realizada por consumidor final, é devido o ICMS                 
na importação do veículo? (Valor: 0,65) 

 
Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere 
pontuação. 
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QUESTÃO 04 - ENUNCIADO 

 
A Pessoa Jurídica XYZ, notificada pela União para que proceda ao recolhimento de crédito fiscal, tenta colocar seus                  
bens em nome de terceiros. 
 
Ciente do fato, a União requereu medida cautelar fiscal. Dias depois do deferimento da referida medida, veio a ser                   
definitivamente constituído o crédito tributário da União contra a Pessoa Jurídica XYZ, e, noventa (90) dias após a                  
constituição definitiva do crédito, a União propôs a execução fiscal. 
 
Diante de tal quadro fático, responda aos itens a seguir. 
 
A) Foi correto o procedimento da União ao ajuizar a medida cautelar fiscal antes de definitivamente constituído o 

crédito tributário? (Valor: 0,60) 
 
B) Foi adequado o prazo dentro do qual a União ajuizou a execução fiscal? (Valor: 0,65) 
 
Obs.: o(a) examinando(a) deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere 
pontuação. 
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