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 Não foram respondidas as perguntas repetidas, irrelevantes para resolução do caso concreto, tampouco aquelas cuja 1

resposta compete à equipe determinar diante da interpretação do caso proposto e direito material aplicável.
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Existem editais de competição que dizem expressamente: "Aspectos processuais não serão 
discutidos". Pergunto: Devem ser abordadas questões processuais?

Não devem ser abordadas questões exclusivamente processuais. Serão admitidas questões desta 
ordem, contudo, quando seja tênue o liame entre o direito processual e o material ou quando a base da 
questão processual seja fundada em questões de direito material.

Esclarecendo o 5º parágrafo do caso, podemos dizer que: Papaya Inc. fábrica o software e 
disponibiliza para usuários de smartphones. Correto?  Uma outra interpretação, conforme a 
escrita do texto, é que Papaya Inc. fabrica os smartphones (o que parece improvável).

Papaya Inc. é, sim, a fabricante dos smartphones. Simultaneamente, Papaya Inc. também é a 
mantenedora da loja de aplicativos disponíveis para instalação no sistema operacional dos smartphones 
fabricados por si.

O jogador pode perder a armadura?

Sim. O jogador pode vir a ser desapossado de sua armadura por outros jogadores e obstáculos durante 
duelos.

A pessoa que comprou acessórios pode ceder acessórios para outro jogador?

Sim.

Existe a possibilidade dos acessórios tornarem-se obsoletos? Isto é, serem disponibilizadas com 
o tempo acessórios melhores e mais poderosos?

Sim.

É possível adquirir durante o jogo, sem precisar nenhum gasto, adquirir as mesmas armaduras 
que são vendidas?

Os jogadores podem, durante duelos ou confrontos, adquirir a armadura de outro jogador sob a forma 
de "espólios de guerra" sem a entrega de qualquer contraprestação, sendo que essa prática é 
característica do jogo e, portanto, insuscetível de tipificação penal, responsabilidade civil ou de 
aplicação de qualquer penalidade pelos administradores do jogo.
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Os upgrades adquiridos pelos usuários do game TOW são baixados nos aparelhos através da 
plataforma ou são utilizados na nuvem do próprio game?

Os upgrades adquiridos são registrados vinculados às contas digitais dos respectivos usuários, 
mantidas no banco de dados armazenado nos sistemas da MBDT Tecnologia e Entretenimento S/A e 
acessíveis remotamente através da plataforma (software) instalada em quaisquer equipamentos 
(hardware) compatíveis com a aplicação.

O jogo possui “loot boxes”(caixas de recompensa sortidas, consideradas uma prática predatória 
de mercado por se assemelhar à caça níqueis, sendo inclusive proibidas na Bélgica) como meio 
de microtransações? Se tiver, elas são o único meio de se adquirir os itens virtuais do jogo? E 
como elas são aplicadas no jogo?

O jogo não possui “loot boxes”.

O jogo permite que os usuários possam vender/trocar entre si os acessórios e upgrades 
adquiridos? Caso sim, a Fazenda Pública pretende tributar as vendas entre os jogadores fora do 
jogo? Como se daria essa tributação?

Dentro da plataforma, é possível que os usuários transmitam acessórios de uns para os outros 
livremente e a qualquer título. Contudo, não é possível fazê-lo dentro da plataforma com qualquer 
contraprestação de caráter material (isto é, não virtual). Durante as transmissões entre usuários e 
exclusivamente feitas dentro do jogo, não é possível empregar bens reais (ex.: moeda corrente em 
qualquer País) como contraprestação de nenhuma pretensa transação com acessórios.

A Empresa Papaya e a Sociedade MBDT são inscritas no Estado da Bahia?

Sim.

A base de cálculo (R$ 36 milhões) da autuação corresponde ao valor obtido pela Papaya Inc. 
apenas no Estado na Bahia ou em todo o Brasil?

Este é o valor apurado somente em operações com consumidores finais residentes no Estado da Bahia.

Os 40% (quarenta por cento) mencionados no caso, se referem ao total do valor das vendas 
realizadas no Estado da Bahia, à quantidade de operações de vendas realizadas dentro do Estado, 
ou é o percentual da quantidade de consumidores do jogo Towers of Wrath?
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O percentual indicado (40%) se refere ao total das vendas ocorridas no Estado da Bahia, em relação às 
realizadas em todo o território brasileiro (100%), exclusivamente através da "loja" da Papaya Inc., e 
que representam, respectivamente, os montantes de R$ 36 milhões e de R$ 90 milhões.

A Papaya Inc. fez a declaração das transações feitas através da plataforma? Em caso de resposta 
positiva, como se deu a referida declaração da operação e apuração do tributo?

Não houve declaração das operações ao Estado da Bahia, visto que a Papaya Inc. não considera que tais 
operações são tributáveis por si.

A Sociedade MBDT fez declaração da operação e apuração do tributo das vendas realizadas 
através da Papaya Inc.?

Sim, houve declaração regular das operações pela MBDT. Contudo, não houve o pagamento do ICMS 
exigido no caso concreto sub judice.

Os itens virtuais do jogo serão produzidos especificamente para determinado cliente (cada 
usuário recebe um bem único e personalizado) ou serão produzidos em larga escala e cópias?

Cópias dos itens são vendidas para todos os usuários, sem distinção.

A cessão dos itens virtuais é definitiva? Há algum tipo de renovação periódica, ou por 
assinatura?

Alguns itens (ex.: especiais e/ou comemorativos) somente podem ser utilizados durante um período 
de tempo após a aquisição pelo usuário, enquanto outros podem ser utilizados indefinidamente.

A Papaya Inc. participa em algum momento da cadeia produtiva das mercadorias virtuais ou 
apenas disponibiliza para a MBDT um meio para a venda dos bens?

A Papaya Inc. não auxilia o desenvolvimento das mercadorias virtuais ou dos jogos oferecidos através 
de sua loja.

A natureza da relação entre a Sociedade MBDT e a empresa Papaya Inc. é de revenda ou 
intermediação entre comprador e vendedor?

O contrato firmado entre as duas empresas implica a disponibilização a público tanto da plataforma 
(jogo) quanto das respectivas utilidades/acessórios para uso na plataforma na "loja de aplicativos" da 
Papaya Inc., para aquisição onerosa pelos usuários com acesso à loja.
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Em relação à Sociedade MBDT, a Papaya Inc. se aproxima mais da figura de distribuidor ou de 
fornecedor?

Cabe à equipe interpretar a partir dos elementos fáticos do caso.

O jogo Towers of Wrath foi desenvolvido para ser disponibilizado exclusivamente pela Papaya 
Inc., ou também é disponibilizado em outras lojas virtuais e outros dispositivos?

Ele também é disponibilizado através de outras lojas virtuais, como a Play Store e a App Store.

O preço dos acessórios digitais e upgrades colocados à venda no website da Papaya Inc. são 
definidos por ela mesma, ou pela sociedade MBDT?

A sociedade MBDT é responsável por definir o preço dos produtos à venda.

A Lei estadual 7014/96 foi utilizada pelo Estado da Bahia para o lançamento tributário. Tendo 
em vista o contraste entre o caráter meramente ilustrativo da indicação do estado, conforme a 
observação 1, e a existência da referida legislação, deve-se considerar o texto da lei 
retromencionada?

Reforça-se: não é pretendida a análise da lei estadual. No caso, parte-se do pressuposto de que a 
incidência tributária foi promovida em conformidade com as previsões da lei estadual.

Onde está localizada a sede da empresa MBDT?

No Município de Botucatu/SP.

A Papaya Inc. possui sede física? Se sim, em qual estado está localizada a sede?

Sim. No Município de Botucatu/SP.

Houve julgamento do mérito, com cognição exauriente da ação anulatória proposta pela Papaya 
Inc, tendo em vista que a tutela provisória de urgência foi confirmada por sentença e acórdão do 
TJ-BA?

Sim.
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