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(EXAME OAB/FGV XXIX). João dos Santos, 

em abril de 2016, declarou, à Receita Federal do 

Brasil, os rendimentos que auferiu no exercício 

financeiro anterior, reconhecendo o débito tribu-

tário do Imposto sobre a Renda (IR). Apesar de a 

declaração ter sido regular, o contribuinte não 

pagou o Imposto sobre a Renda devido.  

 

No mês seguinte ao vencimento do tributo, antes 

do início de qualquer procedimento administrati-

vo ou medida de fiscalização, João emite a res-

pectiva guia e faz o recolhimento do tributo ao 

Fisco. 

 

Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir. 

A)   Em que momento o crédito tributário foi 

constituído definitivamente?  

B)   O Fisco poderá cobrar multa de João pelo 

pagamento feito após o vencimento, mesmo à 

luz do Art. 138 do CTN, que prevê o benefí-

cio da denúncia espontânea?   

 

DICAS PARA A SEGUNDA ETAPA DO EXAME DE ORDEM. 
 

1 – Saiba manusear seu vade mecum; 
2 – Utilize o índice Sistemático; 
2 – Utilize o índice Alfabético; 
3 – Verifique o índice cronológico das leis; 
4 – Valorize as referências abaixo dos artigos; 
5 – Fique atento as Súmulas separadas pelos tribunais. 

A) O crédito tributário foi constituído com a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, 

nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça.  

B) Sim. O benefício da denúncia espontânea (Art. 138 do CTN) não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos após o 

vencimento, conforme Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça.  



 “Resultados diferenciados se dão quando você alinha o pensamento positivo com a ação. (Bento Augusto). 
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Ética. É direito do advogado: examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo 

sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que 

conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;(Prof. Eduardo 

Lameu). 

Constitucional. Prevê a Lei 4717/65 sobre a ação popular: A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga 

omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer 

cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova; (Prof. Eduardo Lameu) 

Processo Civil. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advo-

gados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (Prof. Eduar-

do Lameu). 

Filosofia do Direito. Segundo Aristóteles a Justiça Distributiva é: “... uma espécie é a que se manifesta nas distri-

buições de honras, de dinheiro ou das outras coisas que são divididas entre aqueles que têm parte na constituição 

(pois aí é possível receber um quinhão igual ou desigual ao de um outro)...” (Prof. Eduardo Lameu). 

Direito do Trabalho. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movi-

mentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta) 

minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte) minutos de repouso, computado esse inter-

valo como de trabalho efetivo. (Prof. Wagner Miranda). 

1 - NÃO EXISTE “disciplina mais fácil". 

2 – Peças inéditas poderão ser cobradas. 

3 – A preparação vai além do seu professor ou do curso preparatório. 

4- A segunda fase é prática, é treinamento. 

(EXAME OABFGV XXIX). A União lavrou auto de infração para a cobrança de créditos de Imposto 

sobre a Renda, devidos pela pessoa jurídica PJ. A cobrança foi baseada no exame, considerado indis-

pensável por parte da autoridade administrativa, de documentos, livros e registros de instituições finan-

ceiras, incluindo os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa 

jurídica PJ, após a regular instauração de processo administrativo. Não houve, neste caso, qualquer 

autorização do Poder Judiciário. 

Sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras pelos 

agentes fiscais tributários, assinale a afirmativa correta. 

 

a) Não é possível, em vista da ausência de previsão legal. 

b) É expressamente prevista em lei, sendo indispensável à existência de processo administrativo instau-

rado. 

c) É expressamente prevista em lei, sendo, no entanto, dispensável a existência de processo administra-

tivo instaurado. 

d) É prevista em lei, mas deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei. 
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