
Quesitos para RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL 
 
 1.º) – Ocorreu o fato gerador da obrigação tributária principal (fiscal ou 
parafiscal) a que se refere a inicial de fls. . .? 
 
 2.º) – A Autora cobrou de seus compradores (consumidores) adquirentes de 
suas mercadorias, produtos ou serviços e bens), o indébito fiscal ora reclamado? 
 
 3.º) – Houve qualquer translação ou transferência do ônus fiscal (ou 
parafiscal) para terceiros, de formas a ressarcir a Autora seja a que título for? 
 
 4.º) – No caso dos quesitos 2.º e 3.º retro, pede-se aos srs. perito e 
assistentes técnicos, detalharem as operações que originam o presente pedido de 
repetição do indébito – ANEXAR XEROX AUTENTICADOS. 
 
 5.º) – Queiram os srs. perito e assistentes técnicos relacionar e anexar 
xerox autenticados relativos a: 
 

a) – datas das saídas dos produtos, bens, mercadorias ou serviços 
do estabelecimento da Autora; 

 
b) – Datas das circulações das mercadorias (ICM) do 

estabelecimento da Autora; 
 

c) – Números das Notas Fiscais de Venda ou Saídas; 
 

d) – Imposto destacado nas Notas Fiscais  retro; 
 

e) – Imposto cobrado dos consumidores ou adquirentes das 
mercadorias e produtos ou serviços; 

 
f) – Imposto recolhido aos cofres públicos, indevidamente; 

 
g) – Guias de Recolhimentos, Datas, Números, Baricos ou Órgãos 

recebedores dos Impostos referidos na letra retro. 
 

6.º) – Qual a destinação dos bens, adquiridos pela Autora, conforme 
discriminação abaixo: 

 
 
DATA         NOTA FISCAL          FORNECEDOR                   VALOR 

 
 
7.º) – Pede-se aos srs. perito e assistentes técnicos detalhar os 

lançamentos contábeis e fiscais efetuados pela autora  nos seus livros Diários 
Gerais, Diários Auxiliares, Registros de Entradas, Registro de Saídas, referentes 



aos bens, mercadorias, produtos ou equipamentos adquiridos e já referidos no 
quesito 6.º retro. Elaborar Quadros Demonstrativos, especificando: 

 
a) – datas, folhas e números dos livros; 
b) – N.º dos documentos fiscais, fornecedores e clientes, valores de 

entradas e valores de saída; 
c) – Liquidação das Notas Fiscais. 
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