
ATIVIDADE AVALIATIVA 

PRÁTICA TRIBUTÁRIA 

 

Análise de Caso 01 

O Estado de Paraná decidiu realizar a desapropriação de certa área de grande 
extensão localizada na zona urbana e, para tanto, obedeceu a todos os trâmites e 
requisitos exigidos pela legislação pertinente. Alguns contribuintes que tiveram 
seus imóveis desapropriados, após receber todos os valores indenizatórios, 
incluíram-nos em suas declarações de rendimentos como ganhos não tributáveis. 
Ocorre que o Fisco Federal intimou os referidos contribuintes para o pagamento 
do IRPF dos valores recebidos a título de indenização por desapropriação e 
realizou o respectivo lançamento do tributo. Alegou que os valores recebidos pelos 
referidos contribuintes a título de desapropriação são superiores ao custo de 
aquisição original dos respectivos imóveis. Os contribuintes consultam-no a 
respeito da legalidade dessa cobrança um ano após e solicitam medidas urgentes 
que impeçam a cobrança do mencionado crédito tributário.  

A) Como seria o endereçamento completo da peça 
B) Quem são os sujeitos ativo e passivo processuais? 
C) Qual a ação cabível e seu fundamento processual? 
D) Qual o fundamento de direito material? 

 

Análise de Caso 02 

A sociedade “Almeirão e Filhos Ltda.” Tem por atividade principal a 
comercialização, no atacado, de material de limpeza. Há 20 (vinte) dias, foi 
intimada da lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa pela Secretaria as 
Fazenda do Estado de São Paulo, que lhe aplicou penalidade por haver vendido 
mercadorias sem a emissão da correspondente nota fiscal de saída, cobrando-lhe 
ainda o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 
correspondente. A “Almeirão e Filhos” sustenta que, na verdade, a venda daqueles 
produtos foi cancelada antes que houvesse a sua efetiva saída do estabelecimento 
comercial, mas que por problemas internos, o sistema informatizado de controle 
de estoque não registrou o cancelamento da operação, dando baixa dos produtos 
vendidos. Possui, para tanto, documentos que comprovam tanto a falha no sistema 
quanto a permanência dos produtos tidos como vendidos em estoque. Na 
qualidade de advogado da “Almeirão e Filhos Ltda”., tome a medida cabível para 
cancelar o Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado contra empresa. 
Considere que a empresa tem sede em São Bernardo do Campo. 

A) Como seria o endereçamento completo da peça 
B) Quem são os sujeitos ativo e passivo processuais? 
C) Qual a ação cabível e seu fundamento processual? 
D) Qual o fundamento de direito material? 

 


