
 
 
 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
SEÇÃO DO ESTADO DA BAHIA 

 

EXAME DE ORDEM 02/2000 
2ª FASE - D.P.J. DE 12.09.2000 

PROVA SUBJETIVA REALIZADA EM 24.09.2000 

DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

I - PEÇA PROFISSIONAL  
 

Dona Maria Baiana dos Santos, brasileira, casada, residente à Av. dos Anjos, nº 30, Bairro 
das Flores, na cidade de Salvador, comprou, por telefone, um automóvel diretamente da Fábrica 
em São Paulo. Ao requerer o emplacamento do respectivo veículo, junto ao DETRAN, não foi o 
mesmo efetivado, em face da ausência do recolhimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores). Isto porque, o Fisco baiano negara à Dona Maria a expedição do DAE 
(Documento de Arrecadação Estadual) relativo ao IPVA, sob o argumento de que só o emitiria, 
caso ela complementasse a alíquota de ICMS (Imposto sobre 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), segundo seu 
entendimento, porque o veículo fora adquirido em outro Estado.  

 
Havendo recusa por parte de Dona Maria em complementar a alíquota do referido ICMS, 

não foi emitido o referido DAE do IPVA. Não sendo este imposto recolhido por ausência do citado 
DAE, o DETRAN não emplacou o veículo, ensejando transtorno para Dona Maria.                                         

 
Diante de tal situação, promova a defesa de Dona Maria, em face da exigência do 

Fisco estadual e com fundamento nos incisos VII e VIII do § 2o do art. 155, da Constituição 
Federal. 

 
II - QUESTÕES DISSERTATIVAS 
 

1) Considerando o teor do art. 128 do Código Tributário Nacional combinado com o § 7o 
do art. 150 da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 03/93, pergunta-se: 
A Bahia pode cobrar ICMS das Revendedoras de veículos automotores, no momento em que elas 
compram tais veículos em outro Estado para revenderem aqui, antes, portanto, da ocorrência do 
fato gerador?. Justifique.  

 
2) Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em grau de Recurso Especial, concedeu 

definitivamente a Segurança impetrada por alguns profissionais liberais contra o Fisco estadual do 
Rio de Janeiro, para não pagarem a alíquota de 5% (cinco por cento) de IPVA sobre a propriedade 
de seus automóveis IMPORTADOS, tendo em vista que a mesma lei estadual fixa, diferentemente, 
a alíquota de 3% (três por cento) de IPVA para os carros NACIONAIS. Justifique o acerto do 
acórdão, considerando o teor do inciso II do art. 150 c/com o do art. 152, ambos da Constituição 
federal. 

  
3) Considerando o teor do art. 150, inciso IV, dos §§ 3o inciso I e 4o do art.153 e do §1o do 

art. 156, todos da Constituição Federal, pergunta-se:  
A alíquota de 80% (oitenta por cento) de IPI sobre cigarros, de 30% ( trinta por cento) 

relativa ao ITR sobre um grande latifúndio improdutivo e a do IPTU à razão de 5% (cinco por cento) 
sobre a propriedade de um clube recreativo de luxo, no perímetro urbano de um Município SÃO DE 
NATUREZA CONFISCATÓRIA? Justifique. 
 

 


